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ুর্ধ মংরণের দুমিক। 
(১) সুচনা 

ঈর্নগথকে বাদ দিয়া কাব্য হয় না। কিন্ত আধুনিক গীতিকাব্যের জগৎ এত রূপান্তরিত 
যে সাধারণ পাঠকের নিকট তাহা এক অপরিচিত রহস্যলোক। ইহার মুলে রহিয়াছে 
কবির ব্যক্তিনিষ্ঠ তাবাদর্শ । এ কাব্যের স্বরূপ বুঝিতে কবিস্বর্ূপের সহিত পরিচয় আবশ্যক । 
রবীন্দ্রকাব্যের পাঠক জানেন যে ইহা প্রকৃত্তপক্ষে তত্ববিশেষেরই রসরপ। এই কারণে 

ইহা গ্রিক আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নহে। এই-জাতীয় তত্বকেন্রিক কাব্যের আবেদন 
পরিচিত হৃদয়াবেগের পথে পাঠকমনে আসে না; চিদৃবৃত্তি ও হৃদৃবুত্তি এখানে সমভাবে 

সক্রিয় । 
[পদাবলীকাবাও বৈঝ্বতত্বেন রূসভাঘ্য ; সুতরাং সেই পাঠকেরই পক্ষে ইহার পরিপূর্ণ 

আস্বাদন সম্ভব, ষাহার বৈষ্বতত্বের সহিত পরিচয় আছে। তবু আধুনিক গীতিকাব্যের 
সহিত ইনার পাখ কায গুরুতর | "প্রথমতঃ আধুনিক গীতিকাব্য বুঝিতে হইলে আগে চিনিতে 
হয় ব্যঞ্জিগতিভাবে কবিকে ; কিন্ত পদাবলীকাব্য বুঝিতে হইলে আগে চিনিতে হয় সম্ট্িগত- 
ভাবে বৈষ্ণবকে। প্রথমাটিতে কবির ' অহং-ই বড়ো কখা ; ছ্বিতীয়টিতে একটিমাত্র ব্যাপক 
ধর্মাদর্শে কবির ' অহং ' সম্পূর্ণ পে আচমু । * দ্বিতীয়তঃ, আমাদের পারিবারিক তথা 
গামাজিক জীবনে যে মানসবৃত্তিগুলি অবিরাম অনুশীলিত হইতেছে, তাহাদেরই উদ্বোধন-, 
পদ্থায় পদাঝলীকাব্য পাকের হৃদয় সহজেই আন্দোলিত করিয়া তুলে । এই কারণে রসা- 

স্বাদও সহজ হয়। এখানে প্রশ উঠিতে পাবে--নিবিকল্প- আনন্দই যদি কাব্যের ফল হয়্, 
তবে তন্বভূমিকা বাদ দিলেও তো পদাবলীর আস্বাদন ব্যাহত হইবে না ; সুতরাং বৈষ্ণবতত্ব 

জানার কি আবশ্যকতা ? ইহার উত্তর এই যে তত্বের সঙ্গতিসূত্রে পদাবলীর আস্বাদনে আনন্দের 
আকার এক থাকিলেও প্রকার পৃথক্ হয়। সাধারণ রতির স্থানে ' কৃষ্তরতি -কে স্থায়িভাব- 
রূপে গ্রহণ করায় যে একটি মানসপরিমণ্ডল গড়িয়া উঠে তাহার মধ্যে বিভাব, অনুভাব প্রভাতি 

একপ্রকার নূতন রূপ লইয়া আসায় তাহাদের সংযোগে নিষ্পনন আনন্দ হয় তক্তিরস-_] 0176 
এক থাঁকিলেও 0179 বদলায় (যাহারা বেহালায় ও সেতারে একই রাগের একই ভাবের 

আলাপ শুনিয়াছেন, তাহারা সহজেই একথার তাৎপর্ধা বুঝিবেন)। 

' পদাবলী ' শব্দের উত্ম ভয়দেবের “ মধুরকোমলকান্তপদাবলী' | পদসমুচচয় 
অর্থে “পদাবলী 'র প্রয়োগ করিয়াছিলেন সপুম শতাব্দীর আলঙ্কারিক_ আচার্য দণ্ডী-_ 
“শরীরং তীবদিষ্টার্ঘব্যবচ্ছিন্না পদাবলী” ( কাব্যাদর্শ ১।১০)। বাওলার বৈষ্ণব 
সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া পদাঁবলীকে যোগরূঢ়ভাবে গানের পধ্যায়ভুক্ত করিয়া আসিতেছেন। 
এখন আবার শাক্তগানও “ পদাবলী ' হইয়াছে। 
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্রাক্-চৈতন্যযুগের পদাবলী-রচরিতা তিনগন_:য়দের, “চর্ভীদাস ও 'বিদ্যাপতি। 
ইহাদের কাব্যের বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্চের প্রেমলীল। | বহুবিচিত্র লীলার একটিমাত্র অংশ-- 
বসত্ত-রাস---বূপায়িত হইয়াছে জয়দেবের “ গীতগোবিন্দে | গীতগোবিন্দ নাটকীয় ভঙ্গীময় 

একখানি সম্পূর্ণ গীতিকাব্য । জয়দেব অসাধারণ বাকৃশিল্পশী। তাহার স্থাষ্টির সার্থক 
অনুকরণ আজ পধ্যন্ত কাহারও দ্বারা সম্ভব হয় নাই | সংস্কৃতি রচিত হইলেও তাহার গান- 
গুলির ভাঘা যেন সংস্কৃত ও বাঙলার মধ্যপস্থায় দাঁড়াইয়া বাঙলার দিকেই অঙ্গলি নির্দেশ 
করিতেছে । 'গীতগোবিন্দের বিঘয়বস্ত ও ভাবধারা একদিকে যেমন চৈতন্যধর্মকে প্রভাবিত 

করিয়াছে, জনাদিকে তেমনি ভাঘা ও ছন্দের সহযোগে উত্তরকালের গীতিধন্্ী বাঙল৷ 
সাহিত্যকেও প্রভাবিত করিয়া আসিতেছে] বহিরঙ্গরূপে রবীন্দ্রনাথের কবিতাও “ মধুরকোমল- 
কান্তপদাবলী *; এমন কি পদচয়নেও অনেক স্থলে রবিকবি জয়দেবকবির নিকট খাণী-- 
' সাগরিকা 'র “ ললিতগীতিকলিতকল্লোলে *  কলিতিললিতবনমাল *কেই স্াণ করাইয়া 
দেয়। জয়দেবহীন পদাবলী-সাহিত্য অসম্পূর্ণ বলিয়া আমরা গীতগোবিন্দ হইতে একখানি 
গান আমাদের চয়নগ্রহ্থে মাঙ্গলিকী-রূপে উদ্ধৃত করিলাম | 

॥ভায়দেব হইতে চত্ীদাস-বিদ্যাপতি-দীধ তিন শতাব্দীর ব্যবধান । এই সুদীর্ঘ কালের 

মধ্যে রাধাকৃষ্ণলীলাসন্বন্ধে বাঙালীর রচিত বিচিচ্নু কয়েকটি সংস্কৃত কবিতা ও একখানি মাত্র 
জুসংবদ্ধ সংস্কৃত কাব্য ছাড়া অন্য কোনও পূর্ণাঙ্গ লীলাকাব্য সংস্কৃতে বা বাঙলায় আজও 
এদেশে আবিষ্নৃত হয় নাই ।* পৃব্বোক্ত সংস্কৃত কাব্যখানির নাম “ রাধাপ্রেমামৃত * | প্রাসঙ্গিক 

বলিরাই ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেচি। প্রথমে দুই শ্রোকে রচিত একটি মঙ্গলাচরণ । 
শ্রোকদুইীটি কবির স্বকৃত নহে । প্রথমটি গীতাপাঠের পৃক্রে পঠিতব্য প্রসিদ্ধ নমস্কারশোক 
' যং ব্রন্না বরুণেন্্র - *** (কাহার রচিত ঠিক ভানি না ) এবং দ্বিতীয়টি ভাগবত" 
দশমের শেঘ অধ্যায়বন্তী প্রসিদ্ধ 'জয়তি জননিবাস১,***** ”1. ইহার পর চারাটি 

' খণ্ড --৮ বন্বাপহরণখণ্ড2, ভারখণ্ডঃ, 'নৌকাখণ্ডত । ও “দানখণ্ডঃ 1 বন্ুস্থলেই 

উৎকৃ& কাব্য রহিয়াছে ; কবি শক্তিমান । ইহার নাম যে কি তাহা নিশ্চিতভাবে জানা 

যায় না। প্রাটীনত্বের প্রমাণ গ্রন্থমধ্যে জে ইনি সনাতন পোস্বামিরচিভ---- বৈষধব- 

তোঘণী 'র “ চণ্ীদাপাদিদশিতদানখগুনৌকাখগাদি "বর চণ্তীদাসও হইতে পারেন, আবার 
“বদি -দেরও কেহ হইতে পারেন। “বড় -র বাঙলা “খণ্ড সংস্কৃত টীকাকার ও 
আজীবন সংস্কৃতলেখক সনাতনের লক্ষ্য না হওয়াই স্বাভাবিক | 

জয়দেবের পৃর্ধেও বাঙলাদেশে সংস্কৃতি বা অপত্রংশে রচিত পূর্ণাঙ্গ লীলাকাব্য ছিল 
বলিয়াই বিশ্বাস হয়। “রাগান্িকা * শব্দটি গৌড়ীয় বৈষ্ুবের হইলেও, ভাবটি প্রাচীন । 

এই তাবের একটি ব্যাপক ও পরিপুষ্ট বৈষ্ণবী ধারা বাঙলাদেশে প্রবাহিত না থাকিলে গীত- 
গোবিন্দের লীলাপরিবেশ ও লীলাবৈশিষ্ট্য অপরিচয়হেতু বাঙালীর সানন্দ আপ্যায়ন লাভ 

করিত না। গৌড়ীয় বৈষ্বের 

কৃষ্ণের যতেক লীলা সব্বোত্তম নরলীলা, 
নরবপুঃ তাহার স্বরূপ * 

যেউৎস হইতে উৎসাৰ্িত, সেখানে কৃষকণ মৃতের ' সহিত গীতগোবিন্দও টা 
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কর্ণামৃতে তাহা প্রক্কাশমান; গীতগোবিন্দে ইঙ্জিতময় ; কর্ণামৃত শুধু ' অঙ্গীকৃতনরাকার 
বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে : ঘীতগ্োবিন্দ কৃষ্ের মখের কথায় এবং কার্যকলাপে তাহার মানব- 

রূপকেই মহিমোজ্জ্বলভাবে প্রতিষ্টিত করিয়াছে ।) নাগাত্বিকা ভক্তির বশীভূত ভগবান 
শ্বীকৃষ্ণকর্তক আপনমস্তকে মানাশিত ভক্তের চরণ-প্রাথ না, “দেহি পদপল্লবমুদারমূ 

/ভয়দেবের সমকালীন বাঙালী বৈষ্ঞবকে বিদ্রোহী করে নাই, চমৎকৃত করিয়াছে : কারণ, 

ভক্ত ও ভগবানের প্রেমসম্পরকের এই পরাকাষ্ঠা তাহার ভাবকল্পনার অবশান্তাবী পরিণতি) 
দর্ভাগ্যক্রমে প্রার্থ-জয়দেবঘগের এনং জয়দেবোভ্তর তিন শতাব্দীর বাওলার বৈষ্ণব এতিহা 

স্পট্টরূপে জানিবার কোনও উপায় জাজ আমাদের হস্তগত হয় নাউ | 
. চণ্ডতীদাস-বিদ্যাপতিস্বন্কেও আমাদের জ্ঞান পূর্ণ নভে | গ্রিয়াপন ১৮৮২ খৃস্াব্দে 
প্রকাশিত তীহার ' মৈখিলপদসংগ্রহে ' (00010460171) বিদ্যাপতির মাত্র 
৭৬টি রাধাকৃষ্ণলী নাপদ উদ্ধৃত করিয়াছেন ; উহার বেশী তিনি মিথিলায় পান নাই । তাহার 
মংগ্রহের ভিন্তি কোন প্রাচীন পাগুলিপি নছে, জন্ধ ভিক্ষুকের মূখে শোনা এবং দ্বারভাঙ্গার 
মহারাজার গৃহে পাওয়া (শোনা ?--পাগুলিপির উল্লেখ তিনি করেন নাই) গান মাত্র । 
এই সংগ্রহের কিছু আমাদের অপরিচিত, কিছু মংখ্যাঘটিত প্রহেলিকামাত্র । গানগুলির 
সবই যে বিদ্যাপতিরচিত তাহারও প্রমাণাভাব। যেমন শুনিয়াছেন তেমনি ছাপিয়াছেন, 

না, উহাদের উপব ভাঘাতাত্বিক অস্ত্রোপচার করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ নাই। করিয়াছেন 

বলিয়াই বিশ্বাস করি। উনবিংশ শতাব্দীর ভিক্ষকের মখে পঞ্চদশ শতীব্দীর ভাঘা না 

পাওয়াই স্বাভাবিক । ভাঘাতান্িক গ্রিয়ার্সন একখা ভালই জানিতেন ; স্ভতরাং উপযুক্ত 
আন্ত্রোপচার তিনি যে করিয়াছেন তাহান্তে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখি না। বাঙল।- 
দেশে বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত পদের সংখা প্রায় হাজার | এ সংখ্যাও অস্বাভাবিকভাবে 

*জফীত। এখন নিঃসন্দেহে পমাণিত হইয়াছে যে ইহাদের মধ্যে বু উতক্ষ্ট পদ বাঙালী 
পদকন্তা কবিরগ্চন বিদ্যাপতি, কবিশেখর, কবিধল্পভ, ভূপতি প্রভৃতির রচিত বূজবুলিপদ | 
বিদ্যাপতি ভণিতার বাঙল! পদগুলির রচয়িতা বাঙালী । বড়, চণ্তীদাস-ভণিতাধ্প্ত তেরাটি 
পালায় (শেঘেরটির নাম 'রাবাবির5, বাকীগুলির প্রতোকটির উত্তরপদ “খণ্ড ?) 
বিভজ্ত রাধাক্্গানের একখানি পুখি বাঁকুড়ার এক পল্লীতে পাইয়া শৃ্ছেয় 

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্রবল্লত মহাশয় ভূমিকা 'ও নিকাসহ বঙ্গীয় সাহিতা পরিঘৎ হইতে ১৩২৩ 
বজাব্দে প্রকাশ করেন। “পৃথির আদান্তবিহীন খণ্ডিতাংশে কবির দেশকালাদির কথা 
দূরে থাকক, পুথির নাম পধান্ত পাওয়া যায় নাই। কখিত হর, চত্তীদাস ' কৃষ্ণকীর্ভন '- 
কাব্য রচনা করেন।... অতএব গ্রশ্থের 'শ্বীকৃষ্কীন্তন ' নামকরণ অঙসমীচীন নয়? 
[ ভূমিকা ]1 ভাঘাতাত্বিকের মতে ইহার ভাঘা চৈতন্য-পুর্ব ; সুতরাং বড়ু প্রাক্- 
চৈতনাযুগের । পূর্বের ভূমিকায় বসম্তবপ্তন লিখিয়াছেন যে চত্তীদাসের “বাস্তুলী' 
বভ্রযানী বৌদ্ধদের বজ্রেশুরী ( বজেশ্বরী-_বভ্ভসরী-_বাজসরী-_বাজসলী-_বাসলী বা 
বাজুলী ”)। “বাসুলী ও বিশালাক্ষী উভয়েই ধর্মঠাকরের আবরণ-দেবতা "| ১৩৫৬ 
বর্গাব্দের নূতন সংস্করণের ' পুনলিখিত ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন : “কবির দেশ 

বীরভূম নানু.র|,..... চণ্ডীদাস বাসলীর বাগীশ্ররীর বরে শ্রীকৃষ্ণের বুন্দাবনলীল। 
করেন।*****নান্নরের বাসলী ধর্মপুূজাবিধানের বাসলী,,..,.... নহেন। ইনি 



|%0 বৈষ্ণব পদাবলী 

পৃস্তকাক্ষমালিকাহস্তা বীণাহস্তা সরস্বতীর প্রস্তরময়ী প্রাতিমা ।...** "ভাস্কর্য খুষ্টায় ৮।৯ম 

শতাব্দীর অনুরূপ | 
বাসলী বাগীশ্বরী শব্দেরই রূপান্তর [বাগীশুরী ১ বাইসরী ১বাসরী ১বাসলী]। 

রি সরস্বতী ও বাসলী এক ও অভিন্ন । ইহাকে বিশালাক্ষীও বলা হয়।” চত্তী- 

দাসকে বীরভূমের নাঁনু,রে আনায় বাঙলার চিরপ্রচলিত কিংবদন্তীর সম্মান রক্ষিত হইল বটে, 
কিন্তু নূতন সমস্যার উদ্ভব হইল ; আমরা আনন্দিতও হইলাম, চিন্তিতও হইলাম । বাঁকুড়া 
জেলার ছাতিনার চণ্ডীদাস-দাবী, এক পুরাতন স্মৃতি আমাদের মনে জাগাইয়া তুলিতেছে : 
রামগতি ন্যায়রস্্র মহাশয়ের ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত “ বাঙ্গালা ভাঘা ও বাঙ্গাল 

সাহিত্যবিঘয়ক প্রস্তাব '-গ্চ্থে দেখা যাইতেছে যে ছাতন। তখন ঠিক এইভাবেই বিদ্যাপতিকে ও 

দাবী করিয়াছিল । ৃ 
৮৮ মহাপ্রভুর সমকাল হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পধ্যস্ত পদাবলী-সাহিত্যের যে কুলগ্রাবী 
)মহাবারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ তিনটি ধারার যুপ্ত ত্রিবেণী__রাবাকৃষ্ণভ্রীলা, 

কৃঞ্চের বাল্যজীলা, গৌরাঙ্গলীলা 1- পারিঘদের চক্ষে, ভক্তের চক্ষে শচীনন্দন গৌরচন্্র 
“ বাধাভাবদ্যতিসুবলিত কৃষ্ণস্বদূপ ' হইলেও, পদকর্তাদিগকে সাধারণভাবে অনুপ্রাণিত 
করিয়াছেন রাধাভাবাক্রান্ত বিপ্রলশ্শূঙ্গারের মুক্তিমান বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ |. « 

শ্শিগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব হয় ১৪৮৬ খুস্টাব্দে। নবদ্বীপের তরুণ নিমাই পণ্ডিত 
গয়ায় পিতৃকৃত্য করিতে গিরা পরম বৈঝুব ঈশ্বরপুরীর নিকট প্রেমধর্দে দীক্ষা লাভ করেন । 

নদ্ীয়ায় প্রত্যাবর্তনের পর €লাকে সবিস্থায়ে দেখিল উদ্ধত পণ্ডিত-নিমাই ললিত প্রেমিক- 
নিমাইয়ে রূপান্তরিত হইয়। গিরাছেন ৷ ভাবাবেশে বিহ্বল নিমাইয়ের অলৌকিক আচনণে 
অদ্বৈত-শীবাসপ্রমখ প্রাচীন আচাধ্যগণ্ণ মুগ্ধ হইয়া ভক্তশিষ্যরূপে তীহার চরণে আত্বনিবেদন 

করিলেন। চিরে তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন নিমাইয়ের গুরুর গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর * 
শিঘ্য অবধৃত নিত্যানন্দ : হরিণামরসে “' শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায় -_ভানগণমনে 
সে এক অপূর্ব উন্মাদনা! | শ্রীবাসেন কুদ্ধদ্ধার অঙ্গনে চলিতে লাগিল উদ কীর্তননৃত্য ; 

অনধিকারীর সেখানে প্রবেশ নিঘেধ | জনগণ শুনিল, যে নাম সেই কৃষ্ণ নামের সহিত 

গদা ফিরেন শ্রীহরি ' | শ্রীহরি এশুধাময় বৈকৃ*পতি নারায়ণ নহেন, মাধুধ্যময় সচিচদানন্দ- 
মত্তি মানবকিশোর কৃষ্ণ । মানুঘের তিনি সখা, মানুঘের তিনি সন্তান, মানুঘের তিনি কান্ত । 
প্রতি মান্ঘের হৃদয়দারে প্রেমের কাঙালরূপে তিনি নিত্য দণ্ডায়মান : দ্বার খুলিলেই মিলন 
ঘটিবে। মানুঘে মানুঘে ভেদ নাই ; ব্রাঙ্মণশুদ্র, বৃহতক্ষদ্র কৃত্রিম পরিচয় । মানুঘের একমাত্র 
সত্য পরিচয় সে মানুঘ। মানবতা তখনই সার্থ ক হয়, যখন তাহার মধ্যে অনুসাত হয় ভগবৎ- 
প্রেম। ভগবানকে ভালবাসা সহজ ; তাহা তত্বজটিল কৃচ্ছয়াধনের “ ক্ষ্রস্য ধারা নিশিতা। 
দূরত্যয়৷ দর্গং পথঃ ” নহে। প্রতিদিনের সংসার-যাত্রায় আমাদের প্রীতি মাতায়-সম্তানে, 
বন্ধুতে-বন্ধৃতে, পতি-পত্ঠীতে যে বিচিত্র ভাবে আপনা হইতে স্বচ্ছন্দে আত্মপ্রকাশ করে, 
তাহারই ভগবনমুখিতাই তগবক্প্রেষ | 

নিরভিমান মহাপপ্তিত, সব্বত্যাগী, অনিন্দযস্তন্দর একটি তরুণ মানবসস্তান একদিকে 
দুই বাহু প্রপাবিত করিয়৷ পরম প্রেমে জাতিধর্মনিব্িবশেঘে মানবমাত্রকেই আপন বক্ষে টানিয়া 
লইতেছেন। অপরদিকে অখণ্ড ভগবৎপ্রেমে সাশ্ুনেত্রে রোমাঞ্চিতদেহে কুষ্গনাম উচচারণ 



চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা ৪৩০ 

মানবমনের সহজ অনুরাগই রতি ' (4 রতির্নো'নুকূলে থে মনসঃ প্রবণায়িতয় +-- 
৩/১৮০)। বৈষবের সব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্ত ভগবার্ শ্রীকৃঞচ। সুতরাং তাহাদের রতি 
লৌকিক নহে, “কৃষ্ণরতি "| এই রতির রসরূপ পাচটি হইলেও স্বরূপে রস একটিমাত্র 
-- ভজিরস '। রূপ গোস্বামী তাহার ভজিরসামতসিস্কৃতি বলিয়াছেন--“ বিভাবৈরনু- 
ভাবৈশ্চ সাত্বিকৈর্বযতিচারিভিঃ | স্বাদয্ং হৃদি তুক্তানামানীতা শ্ববণাদিভিঃ । এঘা কৃষঃ- 
রতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবে$1|" অর্থাৎ শ্রবণকীর্তনস্মরণ ইত্যাদি ছারা জাত 
স্থায়ী তাব “ কৃষ্ণরতি ' বিভাব-অনুতাব- স্বকভাব-ব্যাভিচারিভাবের দ্বারা ভক্তহৃদয়ে আস্বাদা 
অবস্থায় আনীত হইলে তাহা ভক্তিরস হইয়া যায়। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তমনের রতি পাঁচ ভাবে হইতে পারে। এই পাঁচ প্রকার 

রতির পরিণতি পাচ প্রকার রসে-- শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাসল্য ও মধুর (শু্ার, উজ্জ্বল) ) 

((১) শান্তরস : শ্রীকৃষণকে সর্বৈশৃধ্যশালী নিত্যবস্তরূপে জানিয়া ভদ্ভ বিঘয়বাসনা- 
বর্জনপৃব্বক একান্তিক নিষ্ঠায় তাহার চরণে আত্ঘসমর্পণ করিতে পারেন । এ অবস্থায় 
ভক্ত-ভগবানে আত্বীয়তার সম্পর্ক থাকে না । ইহাতে স্থাধী ভাব ' শম' নামে রতি । এই 
রতিতে “ সুতমিতরমণীসমাজে * “ তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম * ক্ষণস্থায়ী । এই অনিত্য- 
বস্ত হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া ভক্ত সমর্পণ করেন নিত্য ভগবামে-- 

“কত চতুরানন মরি মরি যাওয়ত নহি তুয় আদি অবসান | 
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওয়ত সায়রলহরসমান। | ) 

বিদ্যাপতির এই প্রাখনাখানিতে রস ” হইলেও ইহাতে “গৌড়ীয় বিরোধী মুক্ভি- 

কামনা আছে তারণ-ভার তৃহ।রা | এজি -চৈতন্যযুগের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক | 

(৫) দাস্যরস: ভগবাৰ্ প্রভু, ভক্ত তীহার ভূত্য ; তগবাৰ্ শবধ্যশালী, ভক্ত দীন 
ইহাতে স্থায়ী ভাব “সেবা! ' নামে রতি। কৃষ্ণের এশৃধ্যরূপই ভজ্তমনকে আকর্ধণ করে 
এবং তাহার সেবা করিয়াই ভক্ত কৃতাথ” হইতে চাহেন। এখানে শান্তরসের কৃষ্ণণিষ্ঠা বর্তমান, 
অধিকন্তু সেবা । সেবায় ভক্ত-ভগবানে ঈঘত মমত্বসম্পর্ক জাগিয়া উঠে। সীরার “ চাকর 

রাখে জী ” এই সূত্রে মনে পড়িয়া যায় । নরোত্তম দাসের “ সেবা! দিযা কর অনুচর |... 

“তু মেরে হৃদয়কে রাজা ' " পদখানিতে দাম্যের ভাব রহিয়াছে | 
শুদ্ধ শান্ত ব! দাস্যরসের পদ চৈতন্যোত্তর যুগে নাই |) 

(৩) সখ্যরস : উ্রবান্ ও তক্তের মধ্যে এখানে পারস্পরিক বিশ্বাসময় সমপ্রাণতার 
সম্পর্ক। শান্তের কৃষণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবাও ইহাতে বর্তমান, অধিকন্ত সমপ্রাণত। | সেব৷ 

কিন্তু শুধু ভল্তই করেন না, তগবান্ও ভক্তের সেবা করেন। ইহাতে স্থায়িতাব ' বিস্নন্ত ** 
(সক্ষোচহীন.পারম্পরিক বিশ্বাস) নামে রতি। 

“সব সখা মিলি করিয়া মণ্ডলী ভোজন করয়ে সুখে । 
ভাল তাল কয়ে মুখ হতে লয়ে সভে দেয় কানুমুখে ॥”-_বিশৃম্তর 

* বৈষবশাস্ত্রে কোথাও কোথাও তালব্য “শ'-এ “র'-ফল! দেখা যায়। ইহা লিপিকার বা যুদ্রাকর-প্মাদ । 
'ধাতুপাঠ'-এ “সন্ত' ধানুর অর্থ “বিশৃসি করা' এবং "শুন্ত' ধাতুর অর্থ “পৃমাদ বা ভূল করা”। “সিদ্ধান্তকৌযুদী'তে 
“বিশ্বাসে দস্তযাদি £, তালব্যাদিঃ তু পৃমাদে” । এই কারণে “বিশ্ন্ত 'লেখা হইল | 



১৬ বৈষ্ণব পদাবলী 

“ কানাই হারিল আজ বিনোদ খেলায়! 
সুবলে করিয়া কান্ধে বসন আটিয়া বান্ধে 

বংশীবটতলে লৈয়৷ যায় 11”-_ বলরামদাস 

বল৷, বাহুল্য, সখ্যরসে কৃঝে এখুধ্যভাব ভক্তমনে থাকে না |) 
(8) বাৎসলা রস : শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভক্তের এখানে পাঁলা-পালক সম্পর্ক__ভগবান্ 

সন্তান, ভক্ত মাতা (বা পিতা) । ইহাতে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখোর বিস্রস্ত, 

অধিকন্ত লালন-মমতাধিকা বর্তমান । প্রয়োজন হইলে তাড়ন-ভংসনও লালনের অপরিহাধা 

অঙ্গবূপে আসিয়া পড়ে । ইহাতে স্বায়িভাব ' বংসলতা * নামে রভি। 

'' বিপিনে গমন দেখি হয়ে সকরুণ আখি 

কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী । 

গোপালেরে কোলে লৈয়া প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া 

রক্ষামন্ত্র পড়য়ে আপনি ॥। 

এ দৃখানি রাঙ্গাপায় বন্া রাখুন তায়, 
জানু-রন্ন করুন দেবগণ। 

কটিতট স্ুজঠর রক্ষা করুন যজ্ঞেশুর, 

হৃদয় রাখুন নারায়ণ || '--দ্বিজ মাধব 

মায়ের প্রাণ সন্তানের অমঙ্গল-আশঙ্কায় নিরস্তর কম্পমান | মাতা যশোমতী যাহার ' পতি 

অঙ্গে হাত দিয়।' রক্ষামন্ত্র পাঠ করিতেছেন, তিনি সব্বমঙ্জলময় ভগবান | কিন্তু এ ভান খাকিলে 

তো৷ বৎসলত। সম্ভবপর হয় ন।৷ | পদকণ্ত। মাতুহ্দয়ের সহজ রূপটিই চিত্রায়িত করিয়াছেন টি 
(৫) মধুর রস: ভগবান্ এখানে কান্ত, ভক্ত কান্তা। শাস্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাখ্যের 

সেবা, সখ্যের বিষৃন্ত, বাংসল্যের লালন 'ও মধুরের কান্তভাব এই পাচটির গভীর এবং 
আতিশযাময় মিলনে মধুর রস। ইহার স্থায়ী ভাব ' মধুর] ' নামে রতি। 

শান্তে ভগবানকে ভালোবাসার প্রশবই উঠে না। ভালোবাসা সৃচন। দাস্যে এবং 

সখ্য, বাংপলোর ভিতর দিয়া চরম পরিণতি মধুরে। 
এই ' মধুরা : রতির তিনটি প্রকারভেদ-_সাধারণী, সমগ্জস!, সমখূ] | সমর্থ? 

সব্ধশ্রেষ্ঠ। 
কৃষ্ণের রূপলাবণ্যদর্শ নে তাহার সঙ্গলাভে নিজের ইঞ্জিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার একান্তিক 

বাসনা হইতে যে-রতি ভগ্জহৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হয়, তাহাই “সাধারণী '। কৃষ্ণের গুণাদি-শববণে 
শ।স্্রসম্মত পরিণয়বন্ধনের দ্বারা পারম্পরিক সঙ্গ স্রখলাভের বাপনা হইতে যে-রতি তক্তহৃদয়ে 

উদ্ধদ্ধ হয়, তাহার নাম ' সমঞ্জসা ' | ভক্তহৃদয়ে যে-কৃষ্ণরতি স্বতঃসিদ্ধ, ভগবানের (ভক্তের 

নিজের নছে) তুপ্তিসাধনই যাহার একমারে লক্ষ্য, যাহার কাছে সংসার-সমাজ সব মিথ্যা হইয়া 
যায়, যাহার প্রভাবে ভগবান্ ভক্তের বশীভূত হন, তাহাই সমর্খ। রতি | মখুরায় কক্জার রতি 
সাধারণী, দ্বারকায় রুঝ্িণী-সত্যভামার রতি সমগ্তীসা । বুন্দাবনে ললিতা-বিশাখা-চক্দাবলী- 

শ্বীরাধার রতি সমর্ণী-_ইহার। কৃষ্ণের “ নিভাগ্রিয়া। '। এই নিত্যগ্রিয়াগণের শ্রেষ্ঠা চন্দ্রাবলী 
ও রাঁধা এবং এই দুইজনের মধো উচচতর আসন রাধার |) 



চতুথ সংস্করণের ভূমিক। ১/০ 

সুতরাং বল! যাইতে পারে, বৈষ্ঞবীয় শুঙ্গার রসের বৃন্দাবনলীলায় স্থায়ী ভাব “ সমর্থ । * 
নামে মধুরা রতি, নায়ক কৃষ্ণ, নায়িকা রাধা, প্রতিনায়িক। চন্দ্রাবলী,। 

কিন্তু রাধা আয়ানের এবং চন্্রাবলী গোবপ্ধনের পরিবীতা বলিয়। পক্ষে পরকীয় 
নায়িক। 

এ পরকীয়। লৌকিক পরকীয়া নহে । সম্পর্ক যেখানে ভক্তে ও ভগবানে লৌকিকের 
গ্রশই সেখানে উঠে না। 

(সমর্থ রৃতির মধোই পর্নকীরার বীজ নিহিত রহিয়াছে । যে-প্রেষের পথে বাধ নাই, 
সে-প্রেমে তীব্বতা নাই । স্বকীরার প্রেম বৈচিত্র্যহীন টি সণর্থ। রতি “সান্্রতমা” (নিবিড়- 
তমা), ' সব্ববিস্মারিগন্ধা " অখাও ' কলধর্মধৈর্য্যলোকলকৃজাদি ”: সব কিছুকে বিস্মরণ্ণীর 
অতলে ডুবাইয়া৷ অর্থ হীন করিয়া তোলাই ইহার স্বভাব। কোনও তাবান্তরের দ্বারা ইহার 
লেশমাত্র রূপান্তর হয় না। স্বকীরায় এই রতি সম্ভবপর নহে। 

“ গুরু-গরবিতমাঝে রহি সখীসঙ্গে | 
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যামপরসঙ্গে | 
পুলক ঢাকিতে কত করি পরকার । 
নয়নেব ধারা মম বহে 'অনিবার || 

ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি | 
জ্ঞান কহে লাজঘরে ভের্জাই আগুনি ||" 

যে-রতিকে মূর্ত করিরা ভুলিয়াছে, অখনা চণ্ডীদাসের 

ৃ “ গুরুজন আগে দঁড়াইতে নারি 

সদা ঢউলছল আখি । 

পলকে আকুল, দিক্ নেহারিতে 
সব শ্যামময় দেখি 11? 

যে-রতিকে দিব্যোনাদের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করিয়াছে, তাহ। পরকীয়া রাধার সমর্থ রতি। 

( বৈষবের এই পরকীয়াবাদ যে তহ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা দার্শনিক। রাধাকৃষ্ণ 
লৌকিক নারী-পুরুষ নছেন। শৃঙ্গার-রসে পরকীয়। নায়িকা, আমাদের অলঙ্কার-শাস্ত্রেরও 
জ্নুমোদিত নহে-(" ন অন্যোলা "-দখরূপক ; " পরোটাং বর্জয়িত্বা ”-সাহিত্য-্দ্প ণ। 

উড়া -্বিবাহিতা)। লৌকিক অলঙ্কারশাস্ত্রের এই অননুমোদন ব্রজগোপীপক্ষে কেন 
প্রযোজ্য নহে, তাহাই বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ স২.. সং চিৎ ২ আনন্দের মৃত্তিনাবৃ বিগ্রহ. নরাকার 

তুগ্রবানু। সং-এর শঞ্জি ' সন্ধি, চিওএবু ' সিং এবং আনন্দের ' ইহ্লাদিনী।” নিত 
বিশাখা “চন্দ্রাবলী-রাঁধা সকলেই হলাদি নীর মানবীকূপ 1 হলাদিনীর সার অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ 

পূর্ণ তম উন মকশ রীষিকীণ ক্ষেপে রাকৃষ্ণের* প্রেমলীলার অর্থ সচিচদানন্দ শ্রীকৃষ- 

কর্তুক আপুর আনন্দেরই অভিনব উপরায়ে আব্বাদন্ট(নিজের রচিত কবিত। কৰি যেমন আস্মাদন 
করেন, কতকটা সেইরূপ--_তুলনাটি দৃব্বল, অনিক্চনীয়কে বচনে বুঝাইবার প্রয়াস বলিয়া ; 
ইহার ব্যগ্রনাটুকুমাত্র লইতে হইবে) |(লৌকিক সম্পর্ক গুলি মায়িক-_শ্বীকৃষ্ণেরই যষ্বিৎ শক্তির 
অন্যতম বিকার 'যোগমায়ার স্থষটি“। তন্বের দিক্ হইতে রাধা কৃষের স্বশক্তিরই অভিব্যক্তি 

০৪০7 9. * 
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বলিয়া ্বকীরা এবং লৌকিক দৃষ্টিতে অর্থাৎ মায়িকতাবে আয়ানবধূ রাধা কৃষ্ণের পরকীয়া । 
জীব রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-্পর্শের সহত্রবন্ধনে বাঁধা বলিয়া জগতের ্বকীয়, ভগবানের 
পরকীয়। ভগবানের আহ্বানে সাড়া. দিতে হইলে জীবকে সংসারবন্ধন_তুচ্ছ করিয়। বাহির 
হইতে হয় ; ইহাই পরকীয়ার অভিসার । বৈধবদর্শনের মতে জীবমাত্রেই নারীপুরুষ-নিহিব- 
শেঘে কৃষ্ণের আনন্দশক্তির অংশ; কিন্তু মায়া- -প্ুভাবে আপন স্বুন্বপর-সন্বন্ধে অচেতন । সাধনাব্র 

দ্বারা চেতনার জাগরণ সম্ভব বলিয়া গ্রত্যেকের মধ্যে আংশিক গোপী-সন্তাব্যতা বর্তমান!) 
রাধার ও ললিতা -বিশাখ৷ প্রভৃতির কৃষ্ণরতি স্বভাবসিদ্ধ বিয়া তাহাদের সাধ্যভক্তি | 

জীবের কৃষ্ণভক্তি সাধনাসাপেক্ষ বলিয়া তাহা সাধনভক্তি। সাধনভতঞ্জির প্রথম স্তরপরম্পরা 
বৈধী অর্থাৎ শীস্্বিধান-অনুযায়ী শ্বণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন (কৃষ্ণের পদসেবা নহে, 
তীর্থাদি যাত্রা), অচ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্বনিবেদন (“শ্রবণং কীর্তনং বিষে: স্মরণং 

পাদসেবনযূ | অচর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাজ্বনিবেদনয় 11”---ভাগবত ৭11১৮) | এই ভাবের 
সাধনায় চিত্ত পরিমাজিত ও নির্মল হইলে সেখানে প্রেমের প্রতিবিষ্ব পড়ে । এই প্রেমোদয়েই 
কান্তভাবের সূচনা | ইহার পর হইতে গোপীর অনুগত পৃশ্বার চলে কান্তভাবের সাধনা । 

স্বত-উৎসারিত প্রেমে সহজচছন্দে কৃষ্ততজনের জন্য গোপীর ভক্তি রাগান্িকা | গোঁপীর 
এই রাগ ' জন্মসিদ্ধ, সাধনলন্ধ নছে- “ শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে পরাণে পরাণে 
নেহা” (চণ্ভীদাস)। যে প্রেমে ভক্তহ্দয়ে পরম দুঃখও সুখরূপে ব্যপ্তনা লাভ করে, 

সেই পরিণত গ্রেমের নাম রাগ |. চণ্তীদাসের রাধার 

“ কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে 

তাহাতে নাহিক দুখ | 
তোমার লাগিয়া কলক্ষের হার 

_ গলায় পরিতে সুখ |1” 

__এই রাগের নিদর্শন। এই রাগ গোপীর কৃষ্ণতক্তির অস্তরাত্বা বলিয়াই তীহার ভর্তি 
রাগান্ত্িক। । জীবের রাগ স্বভাবজ নহে, সাধনাল্ধ | গোপী তাহার আদর্শ । জীবের 

সাধনা চলে গোপীর প্রেম-ত্তির বা রাগের অনুসরণ-পন্থায়। গোপী গুরু, জীব শিম্য। 

গোপ্পী সিদ্ধ, জীব তাঁহার অনুগত সাধক-_স্থুকঠিন মানসতপশ্চারী। এই কারণে জীবের 

ভক্তি বাগানুগা । নরোভ্ম দাসের 

“দুই মুখ নিরখিব দই অঙ্গ পরশিব 
সেবা করিব দৌহাকার || 

ললিতা-বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙে 

মালা গাথি দিব নানাফুলে। 
কনক সম্পুট করি কর্পুর-তাম্থল ভরি 

যোগাইব অধরযুগলে ||" 

--রাগানুগা ভৃক্তির. উৎকৃষ্ট উদাহরণ । 
শ্বীচেতন্যদেবের তক্তি রাধাভাবের-আনুতামুয়ী ; তীহার মত লোকোত্তর তক্ডের 

পক্ষে ইহা সন্ভব। কিন্তু গৌড়ীয় (ঘক্ব-সাধারপের তজন। প্রকৃতপক্ষে গোপীভাবের ; 
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রাধাভাবের নহে, যুদ্দিও রাধা গোপীগণেরই অন্যতম | গোপীভাবে ভজনার অথ শ্রীরাধার 

সখী ললিতা-বিশাখা প্রভৃতির আনুগত্যময়ী রাধাকৃষ্ণের সেবারূপা | 
স্থল বিচারে মধুর রসে নায়িক। বজগোপীমাত্রেই ; কারণ, এ রসের আলম্বনবিভাব 

শীকৃষ ও তাহার প্রেয়সীবুন্দ এবং প্রেয়সী 'ললিতা-বিশাখা-রাধা প্রভৃতি বজাঙ্গনা । তবু, 

নায়িকা রাধা, যেহেতু তিনি হলাদিনীর সারভূতা, সব্বগুণসম্পনী, ' মাদন নামক ভাবের 

একমাত্র অধিকারিণী মহাভাবময়ী । চন্দ্রাবলী প্রতিনায়িকা, রাধার প্রায় সমণ্ণশালিনী 
বলিয়া । অন্য গোপীগণ কৃষ্ণপ্রিরা হইরা'ও লীলাবিস্তারিকা সখীর অপুব্ব পদবী লাভ 
করির! জাছেন। 

অন্য ভাবের বিচারে বলিতে হয় যে নিখিল ভক্তের সব্বোত্কৃষ্ট প্রতীক এবং মধুর রসের 
সর্বশ্ষ্ঠ আশুয় শ্বীরাধা | ললিতা-বিশাখ৷ প্রভৃতি সখী “ আরাধিকা " রাধিকার ভদ্তিমুখী 
বিচিত্র চিন্তবৃত্তিরই মৃন্ভিমান্ বিগ্রহ, শ্রীরাধারই “কায়ব্যহ "| চরিতামুতের “ কৃষ্ণলীল। 
মনোবৃত্তি সখী আশপাশ "-এর ইহাই ভাৎপর্ধ্য। 

তত্ব যাহাই হউক, সথখীহীল রাধাকৃফপ্রেম বৈচিত্র্যহীন গ্রেমমাত্র, লীলা নহে। এই 
কারণে বৈষ্বমতে সখী ' লীলাবিস্তারিক] ”। লৌকিক প্রেমের নাটক “ অভিজ্ঞান-শকৃত্তলে * 
অনসুয়া-প্রিয়ংবদাহীন 4 দুঘ্যন্ত-গ্রেম বর্ণ হীন হইয়া যাইত--_নাটকই সম্ভবপর হইত না। 

ভাগবতে “ নায়িক] * নাই ; সুতরাং মখ্বী নাই । কিন্তু তাই বলিয়া সখী গৌড়ীয় বৈষ্বের 
কল্পনা নহে। এ জরদেবে, সখী আছে, “ রাধাপ্রেমামূতে ” সখী আছে, 
বিদ্যাপতিতে সখী আছে, এমন কি" রাধাতন্ত্রে” “ পদাপুরাণে ? ললিতা-বিশাখাদি পরিচিত 
নামসহ সখী আছে। রূপ গোস্বামী বিশাখা-ললিতা ইত্যাদি সন্বন্ধে উভ্জলনীলমণিতে 

লিখিয়াছেন “ শা্রপুসিদ্ধাঃ ” ; এই ' শাস্ত্র “সম্পর্কে জীব গোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
টাকার ভবিধ্যপুরাণ-্কন্দপুরাণাদির মাম করিয়াছেন । 'রাধাতন্ব 'কে প্রাকৃ-চৈতন্যযুগের 
প্রামাণিক গ্রস্থরূপে বসম্তরঞ্জনও গ্রহণ করিয়াছেন তাহার বড়, চণ্ডীদাসের নৃতন সংস্করণে । 

সতীশচন্দ্রের “ ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি লৌকিক বৈষ্ঞবধর্মরূপ কল্পতরুর পরবস্তী 
শাখাপ্রশাৰা বিজ্রপগ্ঢ উক্ভিটি তথ্যসন্মত নহে । 

“মধুর ' ও “উজ্জল * শুঙ্জার্সেরই নামান্তর ৷ শৃঙ্জার রসের দুইটি ভেদ : বিপ্রলম্ত 
ও সম্ভোগ ।' ী ও 

পৃর্বরাগ, মান, প্রেষবৈচিত ও প্রবাস এই চারিটি বিপ্রলন্ত শুঙ্গার। ইহাদের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দিতেছি । 
মিলনের পুব্বে পরস্পরের দর্শ নাদির দ্বারা নায়ক-নায়িকার চিত্তে উদ্বুদ্ধ রতি যখন 
বিভাবাদির সংযোগে আস্বাদনীয় অবস্থা লাভ করে, তখন তাহার নাম হয় পুর্ববরাগ । 

আমাদের এই চয়নগ্র্থে “ চল চল কীচা অঙ্গের লাবণি,' “ যাহা যাহ নিকসয়ে তনু তনু-জ্যোতি 
যথাক্রমে রাধার ও কৃষ্ণের রূপদর্শ ন্জাত পুর্বরাগ ; “ কেবা শুনাইল শ্যামনাম * রাধার 
কৃষ্ণনামশুবণজাত পূর্বরাগ ! 

প্রতিনায়িকাকে নায়ক যদি উৎকর্ষ দেন, তাহা হইলে নায়িকার মনে যে ঈর্ধযাজনিত 
রোঘের কু জি আমাদের " ধনি ভেলি 
মানিনী ” প্রভৃতি পদ এই সুত্রে পঠনীয়। 



১০ বৈষধব পদাবলী 

প্রেমের গভীরতার ফলে গ্রিয়ঙঘ্রিকর্ধে থাকিয়াও বিরহবোধ-জনিত যে বেদনা, তাহারই 
আস্বাদযোগ্য-অবস্থার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য । আমাদের চয়নে “ নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই ” 
ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ । 

 দেশান্তরগমনাদি কারণে বিচ্ছিনু নায়ক নায়িকাহ্দয়ে যে বিরহ-বেদনার স্থ্টি করেন, 
সেই বেদনার আস্বাদ্য অবস্থ। প্রবাস । আমাদের মাথুর অংশের পদ ইহার উদাহরণ । 

ইহাদের প্রত্যেকটি বিপ্রলম্ত-নামক শুঙ্জার র$ | ইহারা মাত্র ভালোবাসা, রোঘ, বেদনা- 
বোধ নহে; পর্ধ উপযুন্জ বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারী ভাবের সংযোগে তাহাদের আনন্দময় 
সংবিদৃ-রূপ। আমাদের বর্তমান লক্ষ্য পদাবলী-কাব্য, বস্তজগতের সাধারণ ঘটনা নহে। 

সম্ভোগ নায়ক-নায়িকার মিলনজাত উল্লাসময় ভাব। ইহাও বাস্তব নহে, কাব্যগত। 
বৈষ্বশাস্ত্রে বু প্রকার সন্তোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সমুদ্ধিমানু সৃন্রোগ *। ইহার একটি বিশিষ্ট 

লক্ষণ এই যে নায়িকা এখানে সম্পূৃণ স্বাবীন। রাধা! পরকীর৷ বলিয়৷ পূর্ণ স্বতন্বতা তাহার 
পক্ষে সম্ভব নহে । এই কারখে বৃন্দাবন-লীলায় সমুদ্ধিমাব আন্তোগ কল্পনা করা কঠিন। 
রূপ গোস্বামী “ ললিতমাধব ' নাটকে বুন্দাবনের রাধাকে মায়িকভাবে দ্বারকায় ইয়া গিয়া 
সত্যভামায় রূপান্তরিত করিয়া মহারাজ কৃষ্ণের সহিত তীহার বিবাহ দিয়াছেন। পরকীয়াকে 

স্বকীয়! করিয়া তবে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ দেখাইয়াছেন। 

বিপ্রলস্তই সম্ভোগকে পু করিয়া সাথ ক করে ! এই কারণে রসব্যঞ্জনায় সন্তোগ অপেক্ষা 
অনেক উচচ আপন বিপ্রলন্তের। খেৈষ্ঞব-মহাঁঞ্জনগণ অভিপারের পর মিলন, দানলীলা, 

নৌকাবিলাস, মানান্তে মিলন প্রভৃতি উপলক্ষে সম্ভোগের অনেক সুন্দর পদ রচনা করিয়াছেন । 
কিন্ত সত্যকার কাব্য স্থা্ট করিয়াছেন বিপ্রলন্তের পদে । এই জাতীয় পদের সংখ্যাও যেমন 

অত্যধিক, কাব্যোতকর্ধও তেমনি। স্থুল বিচারে, সম্ভোগ সা এবং বিপ্রলম্ত মিলনের 

অভাবজনিত বেদনাবোধ্।. ' বাস্তবস্থখ যখন সাহিত্যিক আনন্দময়তা অর্থাৎ রসরূপতা৷ লাভ 

করে, তখন অবশ্যই তাহাতে বৈচিত্র্য থাকে ; কারণ, সাহিত্য বস্তর অনুকৃতিমাত্র নহে, 
ব্যগ্ুনাময় মানসপ্রকাশ। কিন্তু দূঃখকে রসোতীর্ণ করার অথাৎ নিন্মল আনন্দরূপে পরিণতি 
দান করার মধ্যেই কবির কৃতিত্ব-_ এইখানেই কৰি সতাকার স্রষ্টা, “ কবিরেক: প্রজাপতি: ”। 

এইবার নায়িকার ' অষ্ট অবস্থা '-র সংক্ষিপ্ত পরিচয় : 

»% (১) অভিসারিক] : প্রিরমিলনার্থে স্কেতকঞ্জাভিমুখে যাত্রাকারিণী ; 
(২) বাসরসজ্জা : মিলনোদেেশ্যে নিজদেহসজ্জায় ও সঙ্কেতগেহসজ্জায় নিরতা৷ 
(৩) উত্কন্ঠিতা : উতস্ৃকভাবে নারকের জন্য সঙ্কেতকঞ্জে প্রতীক্ষারতা : | 

(8) বিপ্রল্ধ। : নায়কের দ্বারা বঞ্চিতা বা গ্রতারিতা ; 
(৫) খণ্ডিত : প্রতিনায়িকার নিকট হইতে গ্রভাতে আগত নায়ককে দেখিয়া রুষ্টা : 
(৬) কলহান্তরিতা : খগ্ডিতার আশ্রয় “মান '-মানে কৃষ্ণকে হারাইয়া অনুতপ্ত ; 
(৭) প্রোধিতভর্তৃক1 : নায়কের মথুরাগমনে বিরহিণী : 
(৮) ম্বাধীনভর্তৃকা : নায়ককে নিকটে আপন অধিকারের মধ্যে লাভকারিণী-- 

ইহাতে খণ্ডমিলনের ব্যঞ্জন। রহিয়াছে । 

আটটি শব্দের গ্রত্যেকটি নাঠিকার বিশেষণ । 
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(8) পদাবলীর ভাষা 

চৈতন্য-প্রভাবে উদ্দীপিত বাঙালীর নবচেতনার আনন্দময় বিলাস কাব্যস্থটি। এই 

স্থষ্টি প্রধানত: দ্বিমুখী-_চরিতকাব্য ও পদাবলী কাব্য। বাঙলা-সাহিত্যে চরিতকাব্যের 
প্রথম স্রষ্টা বৈষ্ব। অ্ুদীর্ঘ তিন শতাব্দী ধরিয়া এই আনন্দবিলাস চলিয়াছে অব্যাহত 

গতিতে । শীতজীর্ণ মুহ্যমান বাঙলায় সে যেন এক অভূতপূর্ব বসম্তলীলা | রবীন্দ্রনাথের 

“ ব্যন্তে আজি বিশ্বখাতায় 
হিসাব নাইকো পৃষ্পপাতীয়, 
জগৎ যেন ঝে ?কের মাখায় 

সকল কথাই বাড়িয়ে বলে ” 

বাঙলার বৈষ্ঞবযগসম্পর্কে বর্ণে বর্ণে সত্য । “সকল প্রকার অজ্বত্ব ' যাহাদের অন্তরে 
বিরাজ করিতেছে, তীহারা যে অনায়াসেই উদ্দামভাবে “যোজন যোজন বাণী ছুটাইয়া * 
দিবেন, ইহাতে বিপ্যায়ের কিছু নাই। তাই দেখি পদাঁবলীতে বাঙলা, বজবুলি, সংস্কৃত, 
সংস্কৃতমিশ্ব বাঙলা, সংস্কৃতমিশ্র বজবূলি, ব্রজবুলিমিশ্ব বাঙলার সমারোহময় শোভাযাত্রা 
চলিয়াছে। এই বিচিত্র রূপের যথাক্রমিক উদাহরণ : 

“ঘর হৈতে আইলাম বাঁশী শিখিবার তরে "--জ্ঞানদাস ; 
“ কলমরিযাদ কপাট উদঘাটলু তাহে কি কাঠকী বাধা "---গোবিন্দদাস ; 
“ ধ্বজবস্রাঙ্কশপক্কভাকলিতয +--গোবিন্দদাস ; 

“দেখ সখি মধুর সুবেশহ্ +--বীরবাহ (পদামৃতসিন্ধু) ; 
' ধৈর্যং রছ বৈধ্যং হাম গচছং মথুরাওয়ে ' --যদুনন্দন (1) 
“রাই কিছু কহই ন পারি। 
তুয়া বূপগুণের বালাই লৈয়৷ মরি |--নরহরি চক্রবর্তী । 

রাধা ও উদ্ধবের প্রশোত্তবাত্বক 

“ কত্বং শ্যামলবামা ? হরিকি্কর হাম উদ্ধবনামা | 
করতে কিং মধুনগরে ? কংসক পক্ষ দলন করি বিহরে।' 

_. চন্দ্রশেখর-রচিত এই পদখানির গঠন অদ্ভুত : প্রশ্ন দুইটির ভাষা সংস্কৃত, উত্তর দুইটির বজ- 

বুনি, “করি বিহরে * আঁবার বাঙলা । কথোপকথনের নাটকীয় রীতি সংস্কৃত নাটকের 

বিপরীত-রাধার কথ! সংস্কৃত, উদ্ধবের প্রাকৃত (ব্রজবুলিকে প্রাকৃত ধরা হইল)। 

বাঙলা-সংস্কৃত-ব্রজবুলির এই সমমূল্যনিদ্ারণ যেন “ভাঘায়াং মানবঃ শ্রন্হা রৌরবং নরকং 

বজেৎ”-এর জীবন্ত প্রতিবাদ । শুধু তাহাই নহে । যে চৈতন্যধর্্ দ্বিজচগ্াঁলকে তক্তির 

ক্ষেত্রে একাকার করিয়াছে, তাহারই স্বাভাবিক ফলমশ্রর্গতরূপেই বাওলা-সংস্কৃত-বরজবুলি 

একাসনে বসিয়াছে-_-বৈষ্ঞবপরিধির ষধ্যে সংস্কৃত-বাউলা সবই “দাস হইয়৷ গিয়াছে। 

দ্বাদশ শতার্ধীর জয়দেবের সংস্কৃত গীতগুলি সহজেই বাঁঙল৷ পদাবলী-সাহিত্যের অঙ্গীভূত 

হইয়াছে। রূপ গোস্বামীর, রায় রামানন্দের এবং চৈতন্যোত্তর কালের গোবিন্দদাস 
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রাধামোহন প্রভৃতির সংস্কৃত পদও বাঙল। পদাবলীর পর্যায়ভুক্ত হইয়া গিয়াছে । চণ্ীদাসের 

পদ বাঙলা, বিদ্যাপতির মৈখিল | পরকীয়াবাদী বিদ্যাপতিকে চৈতন্যোত্তর বাঙলা আত্মসাৎ 

করিয়াছে। 

ব্রজবুলি : 

মৈথিলের ভিত্তিতে গঠিত এব কৃত্রিম আখচ মধুর সাহিত্যিক ভাঘায় বাঙলাদেশে অষ্টাদশ 
শতান্দী পধ্যন্ত অসংখা মহাজন এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তভাগে তরুণ ববীন্দরনাথও. পদ 

রচনা করিযাছেন। এই কৃত্রিঞ মৈখিলকে বলা হর "ব্রজবুলি *: কারণ, আমাদের 

সাহিতোর ইতিহাসের মতে, ভানসাধারণ বৈষ,ব কবিদের এ নৃতন ভাষা শুনিয়া মনে করিল 
যে বৃন্দাবনের রাবাকৃষ সম্ভবতঃ এ ভাঘাতেই কখা বলিতেন, উহা “ব্বজের বুলি,' তাই উহার 
নাম হইল ব্রজবুলি। এই ব্যাখ্যাটি কাল্পনিক | নামটিরও বয়স্ বেশী নহে ; কারণ, 
প্রাচীন বেঝ্বগ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখি না । নামটি এখন আমরা সন্প্রসারিত অর্থে ও প্রয়োগ 
করি অথাৎযে সকল পদে রাধাকৃষ্ণ বা ব্রজলীলার প্রসঙ্গ নাই, তাহাদেরও মিশ্ব-মৈথিল বাহনটিকে 
আমরা ব্রজবুলি বলি। আমাদের ভাষার ইতিহাসে দেখিতেছি যে মৈখিল কৰি বিদ্যাপতির 
পদের ভাব ও ভাঘার অনুসরণে বাওল।, উড়িঘ্যা ও আসামে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
ব্রভুবুলি ভাষার স্থষ্ট হয়। এই সিদ্ধাস্টি পরীক্ষা করা যা'কৃ। 

আসামের প্রসিদ্ধ ভক্তকনি শঙ্করদেব মহাপ্রভু অপেক্ষা চন্বিশ বতসরের বড় ছিলেন। 
পৃরীতে একসময়ে উভয়ের সাক্ষাত হইয়াছিল । আসামে শঙ্করগ্রবন্ভিত বৈধষধর্্দ চৈতন্য- 
ধর্ম হইতে তিন্-_চৈতন্যদেব পরকীনাবাদী, শঙ্করদেব স্বকীরাবাদী। শঙ্কররচিত ' রক্িণী- 
হরণ, ' পারিজাতহরণ ” দ্বারকার কখা, বুন্দাবনের নভে। তিনি “ পারিজাতহরণ : 
নাটকখানি গঠন করিয়াছেন মিখিলার,কধি উমাপত্ির ' পারিজাতহরণ * নাটকেরই আধারে 
--উমাপতির বাহন সংস্কৃত-প্রাকৃতনৈখিগ, শঙ্করদেবের সংস্কৃতঅসমিয়া-ভগ-মৈথিল ; উভ। 
নাটকই গদ্য-পদ্যাত্বক । এখানে যে উনাপতির প্রভাব প্রত্যক্ষ এবং বিদ্যাপতির মাত্র পরোক্ষ 
একথা নিঃসংশরে বলিতে পারি। শঙ্করের মৈথিলানুগ ভাঘ! সত্যই সুন্দর : “হরি হরি 
পিয় মোরি বৈরি অধিক ভেলি, করলি অতয়ে অপমানা ”” ভাঘার, ব্যাক্রণগত ক্রাটিসত্বেও, 
মৈথিল কবিকে এবং ছন্দে মৈখিল কবির (“ অরুণ পুরব দিশি বহুলি সগর নিশি, গগন মগন 

ভেল চন্দা '--উমাপতি) ভিতর দিয়া জয়দেবকে স্মরণ করাইয়। দেয়। উক্তিটি ছারকায় 

হারাভ (মাধূর্য্যের নহে, এশবধ্যের প্রতীক) কৃঞ্চের মহিষী সত্যভামার | ইহা “ব্রজের 
বুলি: নহে, সুতরাং তথাকথিত বজবুলি শহে। 

৭বাঙলাদেশে চৈতন্যশ্ত্রভাবের পুব্বে রচিত বলিয়া অনুমিত মিশ্ব-মৈথিল পদ মাত্র একখানি 
রহিয়াছে--যশোরা খান ভণিভাযুণ্ড “এক পয়োধন চন্দনলেপিত...... 1. ইহাতে 
বাঙলার জুলতান মেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৮) মাম আছে। রচনাকাল ঘোড়শ শতাব্দীর 
প্রারভ্তও হইতে পারে, পঞ্চদশের শেঘও ধরা চলে ।1॥ পদখানি সপ্তদশ শতাব্দীর শেঘে রচিত 

পীতাম্বর দাসের বৈষ্ণব রসগ্রস্থ 'রিসমঞ্তরী 'তে নায়িকা! রাধার অবস্থা-বিশেষের উদাহরণরূপে 
গৃহীত হইয়াছে; আর কোখাও পাওয়া যাঁয় নাই । ) যশোরাজ নাকি শ্বীখগ্বাসী, একখানি 
শীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা এবং পদখানি নাকি এ কাব্যের অন্তভুক্ত। মহাগ্রতুর অন্তরঙ্গ 
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পার্ধদ নরহবি সরকারের শ্বীখণ্ড চৈতন্য-সমকাঁল হইতেই বৈষ্ঞবতীর্থ । চৈতন্যগ্রভাবের 

অব্যবহিত পূর্বে রচিত শ্বীখণ্ডেরই যশোরাজের কাব্য-সন্বন্ধে সপ্তদশ শতাব্দীর ঘষ্ঠ দশক 
পর্যন্ত শ্ীখণ্ড নীরব । ১৬৭৩ খু্টাব্দে শ্ীখণ্ডেন গোপাল দাস হঠাত যশোত্নাজের কথা 
বলিলেন এবং তৎপূত্র পীতান্বর একখানি পদ উদ্ধার কবিলেন। তাহার পর হইতে আবার 
সকলে নীরব । বিশাল নীরবতার বুকে আকস্বিক একাটি বুদ্ধদের মত যশোরাভ' জাগিয়াই 

মিলাইয়। গেলেন | কেন? গুণরাজ খানের  শ্বীকষ্ণবিজয় ' কাবা বাধাহীন হইয়াও 

মহাপ্রভুর প্রশংসা লাভ করিল : অন্যদিকে অমন স্ুন্দরপদযুক্ত রাধাকৃষ্ণলীলা খাকা সত্বেও 
যশোরাজের কাব্য কাহারও দষ্টিপধে পতিত হইল না। কেন? অবস্থাটা সন্দেহজনক | 
তাঁহার নামাঙ্ষিত পদখানির ণায়িকাও সন্দেছের অতীত নছেন।  পূর্বাপর-প্রসঙ্গহীন ছিনি- 
সূত্র বর্ণনা হইতে নারিক। স্বকীরা কি পরকীয়া তাহা নিশ্চিতভাবে বুঝা যায় না । স্বকীয়া 
বলিয়াই মনে হয়; কারণ, ইনি ঘরের চৌকাগের বাতিনে বীরে ধীরে পারচাবি করিতেছেন 

আধ পদচাবি করত স্ন্দবী বাচিব দেহলী মাঝে ' | বিচিডিন পদখানির নায়িকাকে 

পীতান্বর রাধা করিরাছেন হয়তে। যগানগত কল্পনায়, যেমন এ শতাব্দীরই শেঘভাগে 

আচাব্য বিশ্বনাথ চক্রবভাঁ। বিশ্বনাগ “উদ্ক্ষলনীলমণি 'তে উদ্ধৃত “যাতে দ্বারবতীম্ * 

ইত্যাদি রাবাবিরহ কবিতাটি বসাইয়াছেন ” নান্দীমুখী"র মুখে । কবিতাটি দেখিতেছি 
“ধ্বন্যালোক -এর " লোচন' টিপা । একাদশ শতাব্দীর আচাধ্য অভিনব গুপ্ত-কর্তৃক 
উদ্ধৃত কবিতার ঘোড়শ শতান্দীর ' নান্দীমুখী ' কেমন করিরা যাইবে £ অথচ ধ্বন্যালোকও 
বিশ্বনাখের অপধিচিত ছিল না ; কারণ, উহারই ভিভ্িতে রচিত কবি-কর্ণ পূরের “ অলঙ্কার- 

কৌস্তভ -গ্রহ্ছেন চীকাকার বিশ্বনাশ চক্রবভী--টাকার মাম ' ভুবোধনী | বৈষঝুব শাস্ত্রে 

এরূপ উদাহরণ অজু আছে। এইবপ ন্যাপাবকেই আমি যুগানুগভ কল্পনা বলিয়াছি। 
যশোরাজের পদখানির নায়িকা ব্কীয়া হইলে প্রভাব উমাপতির, পরকীয়া হইলে 

বিদ্যাপতির | 

? চৈতন্য-গ্রভাবের পুর্বে রচিত মিশ্ব-মৈথিল পদ উড়িষ্যাতেও পাইতেছি মাও একখানি 

_াঁয় রামানন্দের * পহিলচি লাগ ময়ণভঙ্গ ভেল ১১১১, 8 মভাগ্রভুর্ সহিত প্রুথমমিলন- 
কালেই (১৫১০) পদখানি তিনি গাহির়াছিলেন প্রেমবিজাসবিনন্তডের উদাহরণরূপে | সুতরাং 

উহার রচনাকাল. চৈতন্যগ্রভাবের পূর্ব বর্তী--ঘোড়শ এন্রাব্ধীর প্রখন, অথবা পঞ্চদশের শেষ 
ভাগ । উদ্ভি পরকীয়া রাধার | ভাবে স্থুলতঃ বৃহদাবধ্যক উপনিষদের (81৩২১ গৌরচন্ত্র 
ও গৌরচন্দ্রিক' প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছি) এবং বিশেঘত; একটি স্পপ্রাচীন অর্থাৎ 'দিশরূপক "এর 

টাকায় দশম শতাব্দীর আচার্ধা ধনিক-কত্ভুক উদ্ধৃত সংস্কৃত ্বিভার (' কো'সৌ, কাস্], 
রতং ন্ কিং কখমিতি, স্বল্পাপি মে ন স্মৃতি ) ছায়া । মিশ্রমেথিলে অন্য পদ তিনি 

রচনা করেন নাই ; করিলে, মহাগ্রভুর দীর্ধকালের তক্তসঙ্গী এই অসাধারণ ব্যঙ্ির পদ 
কখনই অনংগৃহীত থাকিত ন1 ॥ ( এ একখানিমাত্র পদে রায় রামানন্দ মিশ্ব-মৈথিলের যে পরিণত 
রূপ দিয়াছেন, তাহ সত্যই বিস্যারকর। এ ভাঘার আগামে শঙ্করদেৰ অজ পদ লিখিয়া- 

ছিলেন ; কিন্তু উড়িষ্যায় শুধু রামানন্দের এ পদখানিতেই বজবুপিরু প্রথম ও শেষ রূপায়ণ।! 
উড়িঘ্যায় মহাপ্রভুর প্রভাব এত গুরুভর যে তাছাকে ও তাহার ' মধুর রস “কে লইয়া বহু গান, 
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বছ কাব্য ওড়িয়া তক্তকবি তিন শতাব্দী যাবৎ রচনা করিয়াছেন! | ঘোড়শ শতাব্দীর 
দীনকৃষ্ণ, গোবিন্দ ভঞ্জ প্রভৃতি হইতে আন্ত করিয়া সপ্তদশের ণীহরিদাস, দীনবন্ধু, 

বৃন্দাবতী, মুসলমান বৈষ্ণবী সালবেগ প্রভৃতির ভিতৰ দিয়া অষ্টাদশের সদানন্দ কবিসূর্ধ্য, 
অভিমন্ত সামন্ত সিংহার প্রভৃতির কেহই ব্রজ্ুবুলিতে পদ রচনা করেন নাই ; ইহাদের 

পদের ভাঘ। ওড়িয়া (অধ্যাপঝ বিনায়ক মিশ্র রচিত 'ওড়িয়৷ সাহিত্যের ইতিচাস : দ্রষ্টব্য) । 
পদকভ্পতরুতে উদ্ধৃত সালবেগের তিনখানি পদের একটির ভাঘা ওড়িয়া, একটির ব্রজভাঘা 
(মথুরাঞ্চলের কখিত), তৃতীয়টির ব্রজবুলিণ্ধি, (ঠিক ব্রবুলি নহে)। নুতরাং বাউলাদেশ 
হইতে বজবূলি পদ-রচনার ধারা উড়িঘ্যায় প্রচলিত হইয়াছিল ' বলা তখ্যসন্মত নহে | 

1 ধারাপ্রবর্তন একমাত্র বাওলাবদেশেই হইয়াছিল এবং মহাপ্রভুর সমকাল হইতেই ছার 

দ্বারা আম্বাদিত ও নহুমানিত বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রভাব যে অতি স্বাভাবিক ভাবেই এ 

ডি সক্রিয় ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ ধারার প্রথম প্রবর্তক মুরারি পরপ্ন. বাদে 

ঘোষ প্রভৃতি । মরারির "' তপন কিরণে যদি অঙ্কুর দগধল, কি করব জল অভিথেকে,." 

অখব৷ বাস্ত্ ঘোষের "' ভাও-ভুজঙ্গম দংশল মঝু মন, অন্তর কাপয়ে মোর... *-এ নিশ্র-সৈথিলের 
যে পরিণত রূপ দেখিতেছি, তাহা অঙ্ঞাত একটা ভাষার অন্ধ অন্করণে ২ সম্ভব নছে | বৈষব- 
যুগের মহাজনদের ব্রজভ্বুলি-পদাবলীর প্রুকাশ এত স্বচছন্দ, প্রবাহ এত সাখলীল যে মনে হয় 

এ ভাঘা যেন তাহাদের মাতৃভাঘা । অথচ ধ্রতিভাবাৰ্ রবীন্দ্রনাথের সচেতন প্রয়াস মন্বেও 

' ভানুষিংহের পদাবলী বর ভাঘা দৃন্বল ও শিকৃভ1 তীঁহার বিখ্যাত পদ ' মরণরে তু 
ঠক সনান '-এর “মৃত্য ১ করে দান, ' কি ভয় তাহারে ' খাঁটি বাউলা ; ' ভইবি," 

'টু্টাইব, 'ফ্রাগল' ব্রজবুলি নছে-ুবুলিন্ন কান উহাতে পীড়া অনুভব 

করে। টা কার্ণ রবীন্দ্রনাথ ও নৈষ্ন কনিদের কাঁল-পাবধনি, মিখিলা-নাউলার যোগ- 

ক্ষেত্র হইতে রবীন্দ্রনাথ বিচি 1) বৈঝ্বযুগের পূর্ব হইতেই শিক্ষিত বাঙালী যে মৈধিল 
ভাঘায় মোটামুটি কথা ব্ণিতে পারিতেন, তাহার প্রমাণ “এক বংগালী, দোসর তোতরাহ ”' 

(একে বাঙাপী, তাতে তোতল।) এই প্রসিদ্ধ মৈথিল প্রব্চনটি (ইহার উৎপভ্ভি-সন্গন্ধে গ্রিয়ানের 

€0010709001778/085, ২১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য) | বিদ্যাপতিও যে বাওলা বলিতে পারিতেন, 
তাহার প্রমাণ তাহার " কহিঅ না পারিঅ পহুমূঞ ভাষা ” : 'কছিতে পারা -র “পার্। 
ধাতু" “সমর্থ হওয়া (0 1)0 2৮191) অথে বিদ্যাপতি প্রযোণ করিয়াছেন : এ অথ 
বাউলা এবং এই অর্খে ধাতুটির প্রয়োগ মিখিলায় আগেও ছিল মা, আও নাই (00050০- 

10)0/011য, ₹০৬-৭ পৃঃ দ্রট্িবা)। বাওলা-মিখিলার ঘনিষ্ঠ ঘযোগের ভন্য উভয় স্থানেরই 
শিক্ষিতদের অনেকে পবম্পবের ভাষা বুঝিতে 'ও মোটামুটি বলিতে পারিতেন। তদাশীস্তন 
বাওলার অঙ্গীভূত আসামের প্রায় বাঙলাভামী শক্ষরদেবও মৈখিল বলিতে পারিতেন বলিয়া 
বিশ্বাস করি। |] বগবুলি মৈখিলের অনুকরণ নহে, বাঙলা প্রভৃতির মহিত মৈথিলের ক্ষেত্রো- 
পযোগী সমীকরণ : কিস্ত সচেন্তন প্রযাসের দ্বারা নহ্ছে, আপন আপন মাতৃভাঘার স্বাভাবিক 
গ্রভীবে। মনে রাখিতে হইবে যে তদানীন্তন মিখিলা দীর্ঘ কাল ধনিয় বাঙলার পারন্বতরান 
ছিল এবং স্বভাবত:ই তাছার উপর মৈখিল ভাঘার একটা 'আকর্ধণ ছিল। মিখিলাতেই ব্রজ- 
বলির ক্ষেত্র কতকটা প্রস্তুত হইয়াছিল-_বিদ্যাপতি-উমাপতি স্বয়ং একাজ করিয়াছিলেন । 

শৈব মিথিলাঁয় বৈষ্ণব ভাবধারা বঘিত হইয়াছিল বাঙলারই |] মেধৈর্মেদুরমগ্বরযূ '' হইতে। 
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সেই ধারা-পানে যে করটি চাতক আঁনন্দে গাছিয়া উঠিয়াছিল, উমাপতি-বিদ্যাপতি তাহাদের 
মধ্যে প্রাচীনতম | সাধারণ মিখিলাবাসী যে সে-গানে মঞ্চ হইবে না এবং বাঙালীই তাহ 

' কান পাতিয়া শুনিবে, একথা তালদের অভ্ঞাত চিল না। তাই পদাবলী বচণায় তীহারা 
প্রয়োগ কৰিশাছিলেন সরলন ভাপা | আমাদেন বিশখাম উম্াপতি-বিদ্যাপতি সমকালীন | 

ভণিতায়  হিন্দুপতি প্রগোগ নিস ংশধে প্রমাণ করে না থে উমাপতি চতুর্দশ খতাব্দীর রাজা 
হরিমিংহকেই বুঝাইতেছেন ; হিশুপতি ' বিদ্যাপতিও প্রয়োগ করিয়াছেন ((000560- 

10)১11), ২৭ সংগান পদ)। বিপ্যাপতিন্র  হরণৌবী পদাবলীর কঠিন ও দৃক্বোধা 
মৈখিল দেখিয়া মনে হর এ পদ-বচশ।য় মিখিলার বাছিরে আহার দৃষ্টি টিল না, যেমন ছিল 
নৈষ্লপদ-্চনায় | উনলিংশ শতাক্দীব শেমভাণ পযন্ত নিদ্যাপতির প্রতি মিখিলা- 

বাসীর উপেক্ষা লঙ্মপীন | নিয়নের 3 আবুশিক মৈখিল প্িতদের সহায়তায় নগেন্ত্- 
শাখ গুণের বিদ্াাপতি পদাবলীর ভাঘাকে খাটি মেখিল বশাইবার অমান্খিক চেষ্টা সত্বেও 

হনগৌপ্রী পদের ভাথার সহিভ ইচ্ছার পাখ জা আজও অম্পঃ 1 পাঠক ভুলনার পড়িলেই 
ভাঁচা “ঝিতে পাশিবেন । 

(৫) পদাঁবলীর ছন্দ 

শারদেল ঘে-লা৪লাভাঘান পুপু। নলিতেন বা পান করিতেন, ভাভা খ্ুকৃতিপন্ষে অপত্রংশ | 

হর্ধ পদের পাগলাগফি গানগুশি হত ই পময়ে বা লিছু পলে চিত ।  গাতিগোবিন্দের 
অপভ্রশ ছন্দে সক্ষভ ভাসান গত লে বশির সোন্দপাতন্ছে মিদ্ধ জয়দেবে 

(7যশিল পদাণশার চন্দের অনুসরণ | উমাপতি- 

ত৭ মানে হল, মেশিদ ও শুছতুপি দুউয়েরই উপর 

গা তসমূহ 

নার হাত উচানিত পালে । শা 

শিদদাপতিন ঢন। অপ শ হহতশে নাগ হ। 

এবদেবের প্রভাব ভপ৩ব | 
স্বরষ্ণলিণ হ্রস্বীধ-বিগন হাখাচডন্দ প্রজবুলির প্রাণ হইলে মন্বঞ এ নিরম যে নিখভ" 

ভাবে মানিনা ওলা ভয় না, ভাঙার কারন পদ খল গান পাঠে বাহা ভুল বলিয়া মনে হয়, 
ম্বলে “চাঁভা। গিল্ঃ হা শান | এছ লাল7৭ ডা শপ ব্াহামে। ও দিকেই অধিক মনোযোগ 

দেওয়া উচিত এবং কানের একট শিক্ষাও আব্থ্যক | 

'ববজবুলির (সকল টা চন্দ বুঝিবান সুবিধার গন্য কযেকানি সুত্র নির্দেশ 
নরিতেছি । বে ম্যাণতন মাত্রাবংখ্যা। ছন্দ-পিশেধের শ্বূপটি চিনিতে সাহায্য কৰে, তাহাকে 

'আঁমরা। « চাল” বলিব (অনেকটা সঙ্গীতে বাগনৈশিষ্ট্যসুচক ' পাকড় এর মত) | মোটা- 

মি চা'ল চারিটি--তিনের, চারেক, খীচের ও মাতের আপাত তিনমাত্রীর, চারমাত্রার, পাচ 
১ % ১৮০১ ১১১ ১৩ 

মাত্রার ও সাতমাত্রার । আখিতে (৩) : আখিপাতে (৪) ; আখিতে মম (৫) ; আখিতে 

নিতি মন (৭)। বাওল। উদাহবণ দিলাম সহগ্ডে বুঝা যাইবে বলিয়া। ভ্রত পড়িলেই 

নে রি ৯১ ও ১০১ 5১ ১১ 

চলনের পার্থক্যটুক কানে ধরা পড়িবে । ব্রঙ্বুলি উদাহরণ : নেহ ; মীললি ; পর্থ ইহ ; 

বিজি চমকত। গ্রথমান্ন (তিননাপ্রার) কখা শেখের দিকে বলিব । 

1)--1607 731, 
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(ক) চারমাত্রার চালের ছন্দ: 

(১) গোবিন্দ দাসের“ ইথে যদি-সুন্দরি-তেজবি-গে -গেহ। 
প্রেমক-লাগি উপেখবি-দেহ || রঃ 

অপতভ্রংশ চধ্যাপদের-- “ সোণে-ভরিতী-করুণা-ণাবী | 

রূপা-খোই-মহিকে-ঠাবী 11,.১..-৮ 
ও জয়দেবের-_ “মহছরব-লোকিত-মণ্ডন-লীলা | 

মধুরিপু-রহমিভিভাবন-শালা || ”? 
--(হাইফেন্ চা'ল দেখাইবার জন্য আবশ্যক হইলে পরেও ব্যবহার করিব 1) 

দেখা যাইতেছে যে চারমাত্রার মুলটি চারবার আবৃত্ত হইয়া ঘোলমাত্রার স্য্টি করিয়াছে । আট- 

মাত্রার পর তি, ঘোলমাত্রার পর পূর্ণ বিরতি । এই ঘোলমাব্রার ছন্দটির নাম “ পাদাকূলক ।' 

সংস্কৃত উদাহরণটির প্রতি পঙ্ক্তিতে নিখ্ ত ঘোলমাত্রা | অপভ্রংশ উদাহরণের “থোই -র 

“ই* ত্ুস্বস্বর একমাত্রা হইলেও ছন্দের জন্য দ্বিমাত্রিক | ব্রজবুলির ' ইখে -র “থে? 
দীর্ঘস্বরান্ত হইলেও ছন্দের খাতিরে একমাত্রিক। এই জাতীয় ছন্দে পক্তির অস্ত্যস্বর 

হস্ব হইলেও প্রয়োজনমত ছিমাত্রিক ধরার বিধি আছে । আধুনিক বাঙলা কবিতাতেও 
ই পাদাকূলক ছন্দ দেখা যায় : 

“ ওস্তাদ-ঝে কে ওঠেপ ঢাচ মাবে-কৃত্তির, 
অঁজ্সাব-কি কনে যে-খাকে বলো-সুস্থির |” রবীন্দ্রনাথ 

পাদাকলক ছন্দের কখা সংস্কতভ ছন্দোমগ্তরীতে নাই ; আছে প্রাকৃতপৈঙ্গলে ও তাছার পূর্ব- 
কালীন সংস্কৃত বৃত্তরত্বাকরে । অপত্রংশ ও সংস্কৃত পাদাকুলক একই লক্ষণাক্রান্ত--স্বরের 

লঘু-গুরু- (হুস্ব-দীর্ঘ) সম্বন্ধে বিশেষ নিরমহীন ঘোলমাত্রার ছন্দ পাঁদাকুলাব (লহ গুরু এক 

ণিল্স ণহি জেহা |,,,... সোরহমন্তা পাআাকলঅং |” প্রা, পৈ., £ অনিয়তবৃত্তপরিমাণ- 

' সহিতম্। প্রথিতং জগৎ পাদাকুলকম্ ।।-_বৃর.।) পাদাকুলককে 'পন্ঝটিকা * 
ছন্দ বলিলেও ক্ষতি হয় না। যদিও মাব্রাসমক, চিত্রা, উপচিত্র।, পছঝটিকা প্রভৃতি নামে 

বিশেঘ বিশেষ মাত্রাবিন্যামনিয়মের ঘোলমাত্রার ছন্দ অনেক আছে, তবু কোনও বিশেষ নিয়ম 
না মানিয়া সব লক্ষণই মিলাইয়া শঙ্করাচার্ময হার : ' মোহমুদূগরে ” র ছন্দোনাম দিয়াছেন 
প্ঝটিকা ( ঘোড়শপভঝটিকাভিরশেঘ: )। 

(২) গোবিন্দ দাসের 

১১১১১১১১১২১ 

“কণ্টক গাড়ি কমলসমপদতল|মন্লীর চীর হি বাপি” 

জয়দেবের “ ললিতলবজগলতাপরিশীলন- | কোমলমলয়সমীরে ”-র চাচে ঢাল। আটাশমাত্রার 
ছন্দ হইলেও ঘোলমাত্রার পাদাকুলকেরই দ্বিরাবৃত্তি, শুধু দ্বিতীয়াংশে চারিটি মাত্র! ছ'টিয়। 
দেওয়া হইয়াছে । “মাধব তুয় অভিসারক লাগি ” উক্ত সংস্কৃত গানের ধ্রন্বাংশ “ বিহরতি 
হরিবিহ সরসবসন্তে '-র মত ঘোলমাব্রার। “ করকক্কণপণ ফণিমুখববন্ধন ' যে অ্ত্যান- 

পাসের স্থাষ্টি করিয়াছে, তাহাও জয়দেবের অন্য একটি গানের “ মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্তীরং *- 
জাতীয়। বলিয়াছি “ কণ্টকগাড়ি '-তে শেষ চারিমাত্রা ছাটিয়া দেওয়া হইয়াছে । ইচ্ছা! 
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50 রঃ ৭ 2:68: 

করিলে কবি না! ছাটিতেও পারেন, যেমন গোবিন্দ দামেরই " চম্পকশোণ '-পদের “ নিজরসে 

হুড 3 ১১৬ এন 5% ১১ ১ ১ ১১ $১ ৬১১ $ 

নাচত নয়ন ঢলাওত, গাওত কত কত ভকত হি মেলি পূর্ণ ১৬+১৬-৩২ মাত্রা 

আবার এ পদেরই “চম্পক "-পরুক্তির দ্বিতীয়াংশে মাত্রাসংখ্যা চৌদ-_" জিতল গৌরতন 

লাবণি রে”। এই প্রকার ছন্দের কিছু নিদর্শ ন রহিয়াছে চর্যাপদের চৌব্রিশসংখ্যক গানে 
_-কিন্ত্ো মন্তে কিন্তো তন্তে। কিন্ত রে ঝানবখানে ” (“স্তোরে ” ভ্রত উচচারণে 
দুইমাব্রা) | ঠিক এই ছন্দ প্রাকৃতপৈঙ্গলে নাই ;) তবে, “চউপইয়া  (চতুষ্পাদিকা) 
ছন্দের প্রখম দূইমাত্রা বাদ দিয়া পড়িলে অবিকল “কণ্টক গাড়ি -র ছন্দ পাওয়া যায় : 

“( জাস্থু) সীসহি গংগা গৌরি অধংগা | থিম পহিরিঅ ফণিহারা "| রবীন্দ্রনাথের 
জনগণমনঅধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা ” গ্রধানতঃ “কণ্টকণ ডি -র ছন্দে 

রচিত। 

(খ) পাঁচমাত্রার চালের ছন্দ : 

শশিশেখরের-_ 
৬১১ ২5 ১১-১১-১225 

'তুঙ্গনণি মন্দিরে | ঘনবিজরি সঞ্চরে। 
ও 5১০১ ১১৬ ১০২ হি 
মেঘরুচি বগণ পরি | ধানা 

জয়দেবের-- 

“সারগরলখগ্ডনং মম শিরসি মগনং 

দেহি পদপন্রবমুদারম্ 
-এরই ছন্দের আধারে রচিত। প্রতি দশমাব্রার পর যতি। উদ্ধৃত পদ দূইখানির প্রত্যেকাটির 
গ্রথম পত্ক্তিতে কৃড়িমাত্রা এবং দ্বিতীয়ে চৌদ্দ অর্দীৎ ১০4১০ ও ১০4৪ । “উৎসর্গ 

পৃস্তকের “ছল * কবিতায় রবীন্দ্রনাখ প্রথম দুই পঞ্ুকির প্রত্যেকটিতে কূড়িমাত্রা (১০-4-১০) 

দিয়াছেন, “লেখনে* “লাজক ছায়া বনের তলে” (প্রথম প্ীকি)-তে দশমাত্রা ও 

.£আলোরে ভালো-বাসে ” (দ্বিতীয় পঞভ্ি)-তে সাতমাত্রা (৫4২) দিয়াছেন । চা'ল' 
পীচমাত্রার ; ছন্দ পূর্ণতা লাভ করে দশে । এই দশের বিচিত্র আবৃত্তির ছারা কবিরা 
ছন্দোবৈচিত্র্য স্থষ্টি করেন। দশমাত্রাতে ছন্দের পণ তা বলার কারণ এই যে আধুশিক 

কালে সাধারণ কবিতায় আঁসিলেও মূলে ছন্দটি সঙ্গীতের দশমাত্রার 'ঝাঁপতাল (৫76) 

প্রাকৃতপৈঙ্গলে এই ছন্দের নাম 'ঝুল্ণা ' এবং সেখানেও ভোর দশের উপর-_" পঢম 

দহ দিজ্জিআ। পুণবি তহ কিভ্জিজ। ইত্যাদি (দহ. দশ ; প্রথমে দশ দিয়া, পুনরায় 

তাহাই করিয়া,.)। প্রাকৃতপৈঙ্গলে আর একটি এইভাবের ছন্দ রহিয়াছে, নাম 

“ নিশিপাল ॥ ছন্দটি অক্ষরবৃত্ত। ইহার মাত্রাবিন্যাস-নিয়ম বাঁধা--প্রখমে দীর্ঘ, পরে 

তিনটি হ্রস্ব : এইক্ধপ পরপর তিনবার ; তারপর দীর্ঘ-হস্থ-্দীর্ঘ (হার ধরু, তিণ্রি সরু | 

হিনি পরি, তিগৃগণা” ইত্যাদি) । ঠিক এই লক্ষণ পাইতেছি জয়দেবের ' নীলনলি" 

নাভমপি | তন্বি তব, লৌচনবৃ,” ব্রজবুলির “সোই যদি, তেজর্লকি | কাজ ইহ, জীবনে : 



১৪০ বৈষ্ণব পদাবলী 

এবং রবীন্দ্রনাথের “ পুণ্য হ'ল, অঙ্গ | মম ধন্য হ'ল, অন্তর *-তে, যদিও গানগুলি মাত্রোচছন্দে 

রচিত। সংস্কৃত ছন্দোগ্রন্থে এই জাতীয় ছন্দ নাই | উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতে আমাদের ঝাঁপ- 

তালের নাম “ঝুল ॥ পণ্ডিত ভাতখণ্ডের প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই “ঝুলা ' নামই রহিয়াছে 
আমরা ইহরি “ঝুঁলন' নাম রাখিতে চাই। 

(গ) সাতমাত্রার চালের ছন্দ : 

বিদ্যাপতির--- 

৫ 8:8১ 2 ১১১৩ 5১ চে 

এ সখি হমারি | দূখের নাহিক | ওর 

১৬১ ২১৯ 

এ ভরা বাঁদর | যাহ ভাদর | শন্য মন্দির | মোর ” 

এবং বায় শেখরের-- 

১১১ 

“গগনে অবঘন' | মেহ দারুণ | সঘন দামিনী | ঝালকৃই ” 

সাতমাত্রার ভিত্তিগত ছন্দে রচিত। এমনি একখানি গান [গীতসংখ্যা ৭] জয়দেবে 
দেখিতেছি : 

১৬ 

“ দেহি সুন্দরি ূ দর্শনং মম | মন্মখেন দু- | নোমি ” 

--এই প্ভ্িটিতেই লক্ষণ পরিস্ফুট। ৭-০৩4-৪; সুক্মাহিসাবে ৩+-(২+4২)। 
মনে হয়, সাতমাত্রাতেই এ ছন্দ পূর্ণতা পায়। সাতের দুই বা ততোধিক 
বার আবৃত্তি করিয়া এবং আবৃত্ত অংশে পূর্ণ সংখ্যা সাত নবাখিয়া অথবা 
সঙ্গতভাবে মাত্রাসংখ্যা কমাইয়া কবি বৈচিত্র্য স্থাষ্ট করেন। বিদ্যাপতির পদখানির 
উদ্ধৃত পুজি্বয়ে শেঘাংশে মাত্রাসংখ্যা দুই ; আবার পরবস্তী পঞ্ুক্তিগুলির প্রত্যেকটির 

শেঘাংশমাত্রা পাচ (খনি. ১)1 এই জাতীয় ছন্দের কথা সংস্কৃত ছন্দোগ্রন্থে নাই, 
পৈঙ্গলে নাই ; চর্ধ্যাপদে এই ছন্দের পদ নাই। সঙ্গীতের ক্ষেত্র হইতেই ইহা গোজামুভি 
আধুনিক বাঙলা কবিতায় আপিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বহু কবিতায় বিচিত্রভাবে ইহার প্রয়োগ 
করিয়াছেন (খাঁচার পাখী ছিল, বেলা যে পড়ে এল, “গাহিছে কাশীনাখ, 'উতল 

সাগরের ****1| এই অপ্তমাত্রিক গঠনটির সাঙ্গীতিক নাম “রূপকতাল 9 কবিতার 
ছন্দোরপে রূপক হন্দই ইহার যোগ্য নাম। ছন্দের মূলসুত্র-নির্ণয়ে সঙ্গীতের কখা৷ বিশেষ 
করিয়া ভাবিতে হয় ; কারণ, আগে গান পরে কবিতা, আগে তাল পরে ছন্দ । 

(ঘ) তিনমাত্রার চালের ছন্দ : 
তিনমাত্রার চা'লের ছন্দ বিদ্যাপতিতে মাই, জযদেবে নাই। ব্রজবুলিতে এই গতি- 

ভঙ্গীর স্ষ্টি বৈষ্ণব কবির। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ ইহার বিচিত্র প্রয়োগ করিয়াছেন । 
ইহাঁও সঙ্গীতের তাল হইতে আসিয়াছে । বারোমাত্রা (অথাৎ চারি বার আবৃত্ত তিনমাত্র1)-র 

তাল “ একতাল৷ ' ; ছয়মাত্রার পরে “সম " রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও দেখিতেছি যে 

বারোমাত্রাতেই ছন্দের পূর্ণ ত৷ ধরা হইয়াছে, ছয়ের পর পড়িয়াছে “যতি * (সঙ্গীতের “সম ?) 

ক্ষমা করো মোরে, | কুমার কিশোর "| এই বারোর দুইবার আবৃত্তির দ্বারা পউ্ক্তিকে, 



চতুর্থ সংস্করণের ভূমিক। ১/০ 

প্রয়োজনমত, দীর্ঘ করা হয় : দ্বিতীয় অংশে মাত্রাসংখ্যা কম থাকে৷ “বাতাস, হয়েছে, 

উতলা, আকুল "-এ তিনমাত্রার চা'লটি স্প& দেখ! বাইতেছে। | 

(১) শেখরের 

“ আওয়ত শ্রী | দামচন্দ্র রঙ্গিয়া পাঁগড়ি 'মাখে ” 

এ তিনমাত্রা চা'লের বারোমাত্রার আধারে বুচিত। প্ুক্তিটিতে বারোর দুইবার অর্থাৎ 
ছয়ের চারিবার আবৃত্তি---শেঘাংশে মাব্রাসংখ্যা চার (পূর্ণ যতি) । এই পদখাশির স্বরধ্বনির 

ূ 
১1১১১ ১১১১ 

হম্ব-দীর্ধবিন্যাস নিখু ত-ভাবে দেখা যাইবে ফট চম্পক-  দলনিন্দিত | | উদ্ভৃল তু শোভা ৮ 
তে। বাঙলা মাত্রাচ্ছন্দে যুঞ্জব্যঞনের পৃব্বস্বর, হসত্ত বণে র পৃব্বস্বর, অনুস্বার বিসগে র 
পৃ্বস্বর, “এ “ও দ্বিমান্রিক ; বাকী পূর্ণ উচচারিত স্বরমাত্রই একমাত্রিক (ত্স্ব)। পদকর্তা 
এখানে সংস্কৃত-বাঙলা মেশামেশি করিরাছেন | “রঙ্গিয়া -কে' ভরত উচচারণে “রডিয়া,' 

কিন্ত “অজদ '-কে' অংগদ * পড়িতে হইবে। "“ধৈষ্যং রহ | বৈধ্যং হম | গচছং মথু- | 

রায়ে” পদখানিও এই ছন্দে রচিত। এই পদের “ মখুরা-বামিনী | এক রমণী ”-তে 
তিনের লক্ষণ স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের “নিন পথে | প্্যোখসা-আলোতে | সন্নযানী এক! | 
যাত্রী ৮ এবং “দহনশয়নে তগ্তববশী "* (গীতিবিতান) যখাক্রমে “ বৈধ্যং রছ,.১১১, 
ও “ মথ্রাবাপিনী এক রমণীর "” সহিত মিলাইয়া পড়া যাইতে পারে। 

১১ 

(২) জগদানন্দের “ মগ্তুবিকচকৃসুমপুঞ্জ ..” এবং শুশিশেখরের “আজু অদ্ভুত 
২১১ ২১ 

তিমির, , এ তিনমাত্রার চা'লের বারোমাত্রার আধারে রচিত দীর্ঘচতুষ্পদী । প্রথম 

তিন প্ভ্তির প্রত্যেকটির মাত্রাসংখ্যা বারো এবং শেঘ পঞ্জ্ন প্রথম গানটিতে দশ 

2১১১ ঠহহ ১৯ ২১ রর 

(“মঞ্জুলকুলনারী *) ও দ্বিতীরটির এগারো (অঙ্কুশ নাহি মান রে )--এইখামে পূণ যতি। 

রবীন্দ্রনাথের 
১ ১১১১১ ৬১% 

“ গহনক্মুমকপমাঝে 

সনি আও আও লো ভানুসিংহ 

“আজ অভ্ভুত--.”? পদেরই মত ১৯-১৬77১২7১১। খেষ্বকবির মত পা 

নাথও বন স্থলে দরধস্বরের হ্রস্বমল্য ধরিয়াছেন--" ভানুষিংহ কছে ছিরে ছিয়ে রাধা ? 

তিনটি “এ? একমাত্রিক। (এই পড়ুক্িটি " গহনকৃক্জমে র অগোত্র নহে ; ী 
চারের চা ল)। 

নিশ্রয়োজন বলিয়া পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি অক্ষরবুৃভ-ছন্দের আলোচনা করিলাম না। 

কেবল দূটি বিশেঘ রূপের সংক্ষিপ্ত পর্নিচরর দিতেছি । 

(১) “আজু কে গো মুরলী বা- জায়। 
এত কভু নহে শ্যাম- বায় 11? 



১৪০ ং বৈষব পদাবলী 

_-সংস্কৃতি উচচারণগত স্বাভাবিক কারণে সব্বত্রই অক্ষর ল্বর্ণ ও ৪119/019 দুইই | 

বাঙলা অক্ষরবৃত্তে তাহা নহে-_পড্ন্িতে পণ্ক্তিতে বর্ণ সংখ্যা এক; 8$1181)19- 
সংখ্যার তারতম্য ঘটিতে পারে । আমাদের এই উদাহরণটিতে দুটি পঞ্ডুক্তিতেই বর্ণ সংখ্যা 
দশ, অক্ষরসংখ্যা নয় (৯)। এই গানেরই “এত নহে নন্দসূত কানু '-তে বণ ও 
9)118,019 দূইই দশ ;) আবার “ এনা বেশ কোন দেশে ছিল *-তে বর্ণ দশ, ৪8৮1181019 
আট। এই জটিলতা এড়াইবার জন্য আমর! ৪৮1191)19-এর প্রশব না তুলিয়া অক্ষর 

বণ ধরিলাম। একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে ব্যঞ্রনান্ত ৪118)19-এর 
(যেমন বেশ' কোন?) হসন্ত ব্যঞ্জনে যেমন “শৃ “ঘ্” 85119)10 না খাকিলেও, 
তাহার দ্যোতনা রহিয়াছে। অথাৎ “বেশ, “কোন; প্রকৃতপক্ষে দুটি 85118)19- 
এরই প্রতীক । গানখানির ছন্দ দশাক্ষর, ছন্দোনাম “ দিগক্ষরা, যতি অষ্টমাক্ষরে, | পূর্ণ 
যতি দশমে এবং চা'ল চা'রের। 

চণ্ডীদাসের “বহু দিন পরে | বধুয়া এলে ” ও মাধব ঘোষের “ ব্রজবাসিগণ | জীবন- 
শেঘ ' পদ দুইখানির ছন্দ একাদশাক্ষরা৷ “ একাবলী,' যতি ঘষ্ঠে ও পূর্ণ যতি একাদশে, 
চা'ল তিনের । “দিগক্ষরা 'র মত অষ্টমাক্ষরে যতিবিশিষ্ট একপ্রকার একাবলী আছে : 

“ সভাস্থলে নরপতি | আসিয়। 
মন্ত্রিরে কহিলেন | হাসিয়া |” 

ইহার সহিত পূব্বরূপটির গতিপাথ ক্য সহজেই বুঝা বাইবে। 

(৬) বৈষ্ণবপদাবলীর কাব্যমূল্য 

রবীন্দরকাব্যের বহু স্থলে বৈষ্ণবলক্ষণ এত বেশী যে মনে হয় তাহার উপর বৈষ্ণবপ্রভাব 
গুরুতর | কিন্তু এই মনে-হ'ওয়! যে সত্য নহে, তাহাই দেখাইবার জন্য প্রথমে রবীন্দ্রকাব্য- 

সম্বন্ধে একটি আলোচনা করিতেছি । 
বৈষ্ণব ভক্তিবাদী, রবীন্দ্রনাথ ভন্তিবাদী | কিন্তু 

“বে ভক্তি তোমারে লরে ধের্যয নাহি মানে, 
মৃহর্ভে বিহ্বল হয় নৃত্য-গীত-থানে 
ভাবোন্াদিমত্ততায়, মেই জ্ঞানহারা 
উদ্শ্রান্ত উচছলফেন ভক্তিমদবারা 
নাহি চাহি, নাথ। 

দাঁও ভক্তি শান্তিরস, 

লিগ্ধ সুধা পূর্ণ করি মঙ্গলকলস 
সংসার-ভবনদ্ধারে |”? 

ইহাই মহাকবির ভক্তিস্বপ্ূপ। শীচৈতন্য কিন্ত ' ভাবোন্মাদমত্ততা “রই মৃত্তিমার বিগ্রহ । 
কবির ভক্তি “শাস্তিরস, রসশান্ত্রের “শান্তরস' নহে । শান্তরসে জগৎ অসার বলিয়। 
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বিষয়াসক্তিহীন চিত্তে সারাৎসার ভগবানে আত্মসমর্পণের কথা, স্থায়িভাব নিতেরবদ। কিন্ত 
কবির কামন। 

_ যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে, 
তোমার আনন্দ রবে তা'র মাঝখানে 1”? 

বৈষ্ণবেরও দৃশ্যগন্ধগান আছে, কিন্তু উদ্দীপনবিভাবরূপে । রবীন্দ্রনাথের ইহাই আলম্বন 
বিভাব ; কারণ, ইহা অরঁপেরই রূপলীলা | এক এক সময়ে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বুঝি বৈষবের 
পাশেই আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৈষ্ণবের কু সচিচদানন্দ বিগ্রহ, রাধা তীহার হলাদিনীর 

নারীরূপ ; রাধাকৃষ্জের মধুর রসলীল৷ কৃষ-কর্তৃুক আপনাকে আপনি আস্বাদন । ববীন্্রনাথের 

“আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে 
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান ” 

যেন এ বৈষ্বতত্বেরেই কাব্যায়ন। কিন্তু তাহা নহে। বেষ্বতত্ব বৈষব সাধারণের 
তত্ব: বৃবীন্দ্রতত্ব বিশেষভাবে রবীন্দব্যক্তির তত্ব। 

কবিধর্মে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যদেশের আধনিক গীতিকবির মত “অহং "তন্বী 
(১০1১10061৮9). এই ' অং: বস্তজগণ্কে বিচিব্রভাবে তিরসূ-কৃত (797%06%০) 
করিয়া অভিনব ভাবজগতে পরিবন্তিত করে--“ যথাস্যৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং 

পরিবর্ততে ””। ইহাই ব্রবীন্দ্রনাথের কবিস্ববূপ। কিন্ত আমার বর্তমান আলোচা বিষয় 
“ ভক্ত *-কবি রবীন্দ্রনাথ, যদিও “ভক্ত ' কথাটি পরিচিত অরে রবীন্দ্রনাথের বিশেঘণরূপে 

প্রয়োগ করা কঠিন। জুন্দর ভগবান্ তাহার সুন্দর স্যাষ্টির সৌন্দর্যযরস পান করিতেছেন 
কবির রসন! দিয়া। অসীমের সঙ্গীত অনাহত ; কবির “ অহ '-এর বেণ্বন্ধুপথে তাহ 
বাহির হইতেছে ধ্বনিত সঙ্গীতরূপে এবং অসীম তাহা নিতেছেন সসীম কবির “মুগ্ধ 
শ্ববণে নীরব রহি |” কবি বলিতেছেন, 

“অসীম যিনি তিনি স্বয়ং ফরেছেন সাধনা 

মাঘের সীমানার ৮ 
তাকেই বলে আমি 1১: 

কবির “'অহং * তাহার খণ্ডিত মানবসত্তায় অখণ্ড অসীমেরই অহংকার ; সুতরাং কবির ' অহং "- 

দৃষ্টি অসীম ' অহং'-এরই দৃট্টি। এই ' অহং -এরই 

“ চেতনার রঙে পানু হল সবুজ, 
চুনি উঠল রাঙা হ'য়ে |... 

গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর-- 
জ্রন্দর হল সে। 

তূমি বলবে, এ যে তত্বকথা; 
এ কবির বাণী নয়। 

আমি বলব, এ সত্য, 
তাই এ কাবা ।” 



২২ বৈষ্ণব পদাবলী 

বলা বাহুলা যে কবির মতা, দর্শনের সতা, বিজ্ঞানের সত্য এক নহে । কবির এই “ সত্য “- 

অবধারণার পশ্চাতে প্রচ্ঞ। রহিরাছে ; কিজ্ব এ প্রত্ম দশ নবিজ্ঞানের শুদ্ধ প্রজ্ঞ। নহে, কবি- 
মানসের ভাবপ্রজ্ঞা । অহং-এর দ্বাা ভাবিত বিশবর যে বিচিত্র বর্ণাদ্য চিত্র রবীন্দ্রদাথ 

আঁকিয়াছেন, তাছ। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বচিত্র নহে, কবির অহং-এরই বিচিত্র রূপায়ণ-- 

একে বোলো না তস্ : 

আমার মন হয়েছে পুলকিত 
বিশবু-আমির রচনার আসরে 

হাতে নিয়ে তলি, পাত্রে নিয়ে রঙ |” 

এই আলোকে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে কবিরবির 

আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে 
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়। দান ** 

যে তুমি-আমির লীলার কখা বলিতৈিছে, তাহা বৈষ্ণবীয় মধুর রসলীলার সহিত একেবারে 

নিঃসম্পর্ক | 
রবীন্্রনাখের বহু গানে, কবিতায়, প্রবন্ধে বাশী-অভিমার-উতৎকঠা-মিলন-বিরহের আলেখ্য 

যেতাবে অঙ্কিত হইরাছে, তাহাতে মনে হয় ইহারা বৈষ্ঞব-উত্তরাধিকারের স্বাধিকৃত বূপ। 
কিন্তু “এহ বাহ্য'। “রডিন খেলেনা দিলে 'ও বাটা হাতে” ইত্তণাদি কবিতীয় বৈষ্ণবীয় 
বাৎসল্য রশের রূপ অ্জিতল্মারও দেখিয়াছিলেন : কিন্ত একটু অবহিত হইলেই তিনি 
দেখিতে পাইতেন বে এখানে ভগনাঘ্ শিশু (সন্তান) নহেন, মাতা এবং রবীন্রনাখের দৃটি 
বিশের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-্পশে পরিব্যাপ্ত, ইহা লিশুসন্তানের জনা বিশ্রেশর-জননীর 

পরিবেঘিত আনন্দ-অণু | 

রবীন্দ্রনাথের বৈষ্বসাদৃশ্য বাহ্য ; অন্তস্তত্থে তিনি লৈঞ্ব-অসদূশ 'বকীন্দ্রাখ' | বৈষ্ণব 
মাধ্্্যবাদী, রবীন্দ্রনাথ শৌন্দর্যযবাদী এবং এই শৌন্দর্যবাদ আবার এখুধ্যবাদে সমাহিত! 
তাহার “প্রিয়” “নাথ ' প্রভৃতি নায়ক-সপ্বোবন নহে, মানসিক অবস্থার (00099) অনুগত 

“প্রভূ "সম্বোধন । তীহার ভগবাব্ রসের নহে, ভাবের। মানুঘের ধুলিমলিন নর্তয 
পরিবেশে মান্ঘের বেশে মানুঘের কঠলগু ভগবান রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে আঘাত করে--_ 

“আমিও কি আপন হাতে 

করবো হোট বিশ্বনাথে, 

ভানাবো আর জানবো তোমায় 

ক্ষুদ্র পরিচয়ে £” 

তাহার তগবান্ রাজা ; তাহার বেশও মহার্ঘ, পূজার উপচারও মছার্ধ। তাহার ভগবানু 
যেমন ক্রশূর্ষাময়, ভাবও তেমনি এশুধ্যমর এবং ভাবের বাহনও পদপরিপাটাতে, ছন্দে, 

অলঙ্কারে এশুর্ষাময় | কবির অপামানা শিল্পিমনের পরমৈশূর্যযই সকল এশৃধ্যের মূলে। 

রবীন্দ্রনাথের উপর বৈষ্ঞবপ্রভাবও প্রচুর ; কিন্ত সে অন্যদিকে । প্রেমের রাজ্যে নারী- 

পুরুঘের হৃদয়ধারার সৃক্ষ্মাদপিসৃক্ষ্য স্নন্দনগুলিও আকারিত হইয়াছে পদাঁবলী-কাঁব্যে। বৈষ্ণব 
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মহাজন প্রেম-মনস্তত্বের (78501501085 ০0£ 10৪) স্রনিপণ রূপকার । এই বিশেষ 
ক্ষেত্রে উত্তরকালের কবিদের পক্ষে সম্পূর্ণ নৃতন কথা বলা সত্যই সুকঠিন--নূতন প্রকাশ- 
ভঙ্গী, ন্তন ব্যঞ্জনা সত্বেও বৈষ্ঞবন্ুরের ফল্গুধারার সন্ধান অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। 

বৈষণবকবি ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই কাব্যতিত্তি দার্শনিক তত্বে। শক্তিমান শিল্পীর 
হাতে তনত্বও যে রপসর্ধপৃতা লাভ করিতে পারে রবিকাব্যের মত বৈষ্ণবকাব্যেও তাহার প্রচুর 
নিদর্শন রহিয়াছে] 

কবি বর্ণশিল্পী। এই বর্ণ কোথাও তুলিকামুখে ফলাইয়া তুলে ইন্িয়গ্রাহ্য ছবি, 
যাহা দর্শকের ভাবলোকে উনি তুলিয়া নিবৃত্ত হয়, তরঙ্গ তুজে না ; কোথাও আবার লেখনীমুখে 
স্বল্পরেখায় আভাসিত করে “খানিক কালো খানিক আলো “র স্বগরচিত্র, যাহা দর্শ কমনে 

যে আনন্দের স্থ্টি করে, তাহা ধ্যানানন্দ। বৈষ্বকাবে? দুই লক্ষণেরই প্রচুর নিদর্শ ন 
রহিরাছে। ব্ঞ্জনার সমাট্ রবীক্নাথ ; তাহার সমূচচ স্তরে বৈষবকবিও কখনো কখনো 
উঠিরাছেন। চণ্ডভীদাগ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথই বলিয়াছেন, “ তিনি (চত্তীদাস) একছত্র লেখেন 

ও দশছত্র পাঠকদের দ্বারা লেখাইয়া লন ”। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকৃত্রিমতা ও আন্তরিকতা 
বৈষ্ণবকবির বৈশিষ্ট্য । একজন মর্দ্জ্ঞ ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন, “7১০০ 2৪ 
019 909901৮ 01 90৪1 699901”| কখাটি সুন্দর এবং দূইভাবে তাৎপর্য্যপূর্ণ। 
মানঘের মুখের ভাঘা স্থূল, ইহার অর্থ বাচা ; আত্বার ভাঘা সুক্ষ, ইহার অর্থ ব্যঙ্গয। শ্রেষ্ট 
বৈষবকবির ভাঘা আত্বার ভাঁঘা। আবার, কবির আব্বা যদি আন্তরিকতার ও তনুয়তার 

কবো্চ স্পর্শে পাঠকের আত্মাকে আনন্দমুগ্ধ করিতে না পারে, কবির স্চষ্টি হয় অকৃতার্থ | 
এদিকেও বৈঝুবকাব্যের কৃতার্খতা | গ্রেমধর্থে ফাহাদের দীক্ষা, তীহাদের রচিত পদাবলী 
প্রিয়তমের পৃজাঞ্জলি। বৈষুণবকবির প্রেরণা কবিযশঃপ্রার্থন। নহে, নৈবেদ্য-রচনা । কে 
কত বিচিত্রভাবে পূজার খালী মাজাইতে পারে, কবিদের মধ্যে তাহারই যেন একটা উল্লাসময় 
প্রতিযোগিতা | ১৯ পপ পিক ৯ ৯৮7 ৬৯ ৬৭৮ ৮৯ এগ 

বিদ্যাপূতি ও. গোবিন্দদার্সা দই জনেই পণ্ডিত কবি--রসশাস্ত্রে ও অলঙ্কারশাস্ত্রে দুই 
জনেরই অসামান্য পাণ্ডিতা। পার্থক্য এইটুকু যে/গোবিন্দদাস রপসম্পর্কে রূপ গোস্বাফীর 
শনুগত এবং'বিদ্যাপতি দণ্ডী প্রভৃতির সহিত বাৎস্যায়নেরও অনুগত । দুই জনের) প্রিকাশ- 
তক্গী বিভিন--বিদ্যাপতি তরল, গোবিন্দদাপ সান্দ্র। বিদ্যাপতির রচনায়" যুপ্তবর্ণের 
বাহুনা, অনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কার, দীর্ধপমাস নাই বলিলেই চলে ; গোবিন্দদাঁস ইহাদের বছল 
প্রয়োগ করিরাছেন। 'গোবিন্দদাসের রচনাকে কোথাও কোখাও ইহা ভারাক্রান্ত করিয়াছে ; 
কিন্তু বহু ক্ষেত্রে উদাত্ত-অনুদাত্ত মৃদ্জ-ধবনিবৈচিত্র্যে বিষয়বস্তৃকে তথা ভাববস্তকে ইহা 
মহনীয়ই করিয়া তুলিয়াছে--““ স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত বিকসিত ভাব-কদন্ব ” বা 
“ব্রিভুবন-মণ্ডন কলিযুগ-কালভূঁজগ-ভয়-খণ্ডন রে” ইহার উদাহরণ । “বপক, সমা- 
সোক্তি প্রভৃতি জটিল অলঙ্কারপূর্ণ '-তাকে বিদ্যাপতির তুলনায় গোবিন্দদাসের কাঠিন্যের 
কারণরূপে সতীশচন্ত্ নির্দেশ করিয়াছেন। এ নির্দেশ তথ্যসম্মত নহে £:কারণ বিদ্যাপতি 
রূপক, অতিশয়োঞ্জি, সমাসোক্জি, মৃক্ষা, অর্থান্তরন্যাস, অপ্রস্তত-প্রশংস! প্রভৃতি অর্থীলঙ্কারের 
প্রচুর প্রয়োগ করিয়াছেন, মনে হয় গোবিন্দদাস অপেক্ষা অধিক করিয়াছেন । তবুবিদ্যাপতির: 
রচনা অনেক স্থলে ব্যঞ্চনাসত্বেও কতকটা পানীয় ; গোবিন্দদাসের চর্বনীর-। বিদ্যাপতির 
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২0 বৈষব পদাবলী 

অলঙ্কারমালামণ্ডিত “ হথেক দরপণ ” পদখানির সহিত গোবিন্দদাসের প্রায়-নিরলঙ্কার 

“যীহা প'ছ অরুণ-চরণ ” পদখানি তুলনায় পড়িলে দেখা যাইবে বিদ্যাপতির রাধা চলিয়াছেন 
“সহজ হৃদয়ধর্ত্ের পথে এবং গোবিন্দদাসের রাঁধা চলিয়াছেন কঠিন দার্শনিকতার পথে। 

দুখানি পদই রসমঠুর ; কিন্ত প্রথমাটির আবেদন প্রত্যক্ষভাবে হৃদয়ের কাছে, দ্বিতীয়টির মস্তিফষের 
মধ্যবন্তিতায় হুদয়ের কাছে। . গোবিন্দদাসের কঠিনতার বু কারণ আছে। *বিদ্যাপতির 
রস তরুণ, “গোবিন্দদাসেরঁ প্রৌঢ়! « গৌবিন্দদাপ বিদ্যাপতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও 
দুইজন দুই প্রকৃতির |” বিদ্দতি ভ ভক্ত নহেন, কবি : গোবিন্দদাস যত বড কবি, ততোধিক 
তল্ত 1: বিদ্যাপতির রাধীর্ঘ কোনও ত্র নাই - , গোবিন্দদার্সৈর রাধায় গ্রতীবরতাবে তাহা 
বর্তমান। বিদ্যাপতির রাধা উচচাজের নায়িকামাত্র, যদিও পরিমগ্ডলটি বৈষ্ঞবীয়। নায়িকা- 
রূপে তিনি ভাববিলাসির্নী, বিদগ্ধ, খরদীস্তমরী। গোবিশদাসের রাধা মাধবের “ অভি- 
সারক লাগি, দর্তিরপন্থগমন ধনি সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জাগি *// বিদ্যাপতির রাধার পক্ষে 
ইহা অনাবশাক | গোবিন্দদাস চল্লিশের পর বৈষ্ঞবধর্মে দীক্ষা লইয়া পরে অর্থাৎ অতি- 
পরিণত বয়সে প্রেমলীলার পদ রচনা করিয়াছিলেন, একথা না হয় নাই বলিলাম ।-. ' গোবিন্প- 

ঘাস প্রতিভাবান কবি। অর্সন কি যেখানে তিনি অন্য কবির নিকট থাণী, সেখানেও তীহার 
রচনা মৌলিক হইয়। উঠিয়াছে। পূর্বোক্ত “যাহা পছ”' পদখানি রূপ গোস্বামিসঙ্কলিত 

“পদ্যাবলী' গ্রচ্থের 

“ তদ্বাপীঘু পয়ঃ, তদীয়মূকরে জ্যোতি, তদীয়ালয়- 
ব্যোয়ি বোম, তদীয়বর্থনি ধরা, তত্ালবৃন্তে'নিলঃ ” 

কবিতারই মৃক্তানুবাদ । তবু কবি গোবিন্দদাসের নৈপুণ্যে ইহা অভিনব আস্বাদের বস্ত হইয়া 
উঠিয়াছে, যেমন হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের “শরৎ "প্রবন্ধে 5৬469010-এর &৮01001) 

কবিতার অংশবিশেষের মুক্তানুবাদ । 
একজন প্রসিদ্ধ রূপকার কবি জগদানন্দ। ইনি বজবুলি ও বাঙলা উভয় ভাঘাতেই 

পদ রচনা করিয়াছেন। ইহার কাব্যে ভাবগভীরত। তেমন নাই, কিন্তু ভাষার ঝঙ্কার অতুলনীয় । 
“ মঞ্তুবিকচকসুমপুঞ্জ -র অপূর্ব সঙ্গীতময় তরঙ্গভঙ্গ জয়দেবকে স্মরণ করাইয়া দেয়। 
এই পদে শ্ববণ-নন্দন অন্প্রাসের তলে উপমার আলোকে দীপ্তি পাইতেছেন সখীসঙ্গিনী 
রাধা-_ভাবের রাধা নহে, রূপের বাধা | আবার, ভাবের রাধাকে দেখিতেছি “ কেন 

গেলাম যমুনার জলে * পদখানিতে । পূর্বোক্ত গানের ধ্বনি-এশৃর্ষয এই বাঙলা গান- 
খানিতে নাই। অলঙ্কার এখানে অথ লোকে প্রবেশ করিয়া রাবাহৃদয়ের অভিমুখী হইয়াছে। 
ব্যঞ্জলর গৃঢপথে এ হৃদয়ে অবতরণ করিতে না হইলেও ইহা একেবারে বাঞুনাস্পশ হীন 

নহে 

এপি জ্ঞানদাসও বাঙলা এবং ব্রজবুলি দূই ভাঘারই পদকর্তী | ইহাদের কাব্যসিদ্ি 
বাঙলাতেই অধিকতর | দুইজনেই উচচশ্রেণীর কবি। ভাবাবেগপ্রবণতা৷ দুইজনেরই 

কবিধর্ম এবং এই কারণেই ইহাদের রচনাধারা স্বচছন্দপ্রবাহ | উভয়ের মধ্যে কাহার আসন 

উচচতর তাহা নির্ণয় করা কঠিন। অলঙ্কার-প্রয়োগ বলরাম করিয়াছেন বেশী, জ্ঞানদাস 
কম।// তবু বহু ক্ষেত্রেই বলরামের অলঙ্কার বাহ্যভূঘণমাত্রে পর্যবসিত না হইয়া বসাঙ্গ 



চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা ২৩/০ 

হইয়াছে তুমি মোর নিধি রাই ”' পদখানির অলঙ্কার প্রকৃতপক্ষে অলঙ্কারধ্বনি | “হিয়ার 
ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির ” দর্শ নদৃষ্টিতে বৈষবের রাধাতত্ব ; কিন্তু এই তত্বকেই কেন্দ্র; 
করিয়া কৰি ফুটাইয়াছেন কাব্যকমল, যাহার মর্মাকোঘে টলটল করিতেছে অনুরাগরূপ ৬ 
ণৃ্গার রস । বলরাম রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করিয়াছেন । “উব্বশী ' কবিতার “ যুন্ঠিণ 
ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল ”' বলরামেরই “ কোথা হৈখে আইলে তুমি ” ইত্যাদি 
অতুলনীয় পদের 'মুবিগ্রণধ্যান ভাঙ্গি দেখে ও চরণ "-কেই মনে পড়াইয়া দেয়। বলরামের 

এ “ তুমি মোর নিধি রাই '-এর কৃষ্ণের পাশে রাখিয়া দেখিতে ইচছা করে জ্ঞানদাসের নিরাভরণ 
“ রূপ লাগি আখি ঝুরে ” এবং সাভরণ “ আলো মুগ কেন গেল " পদ দুইখানিতে অস্ষিত 
অনুরাগময়ী রাধার ব্যঞ্জনামধূর ভাবমৃন্তিখানিকে । “প্রতি জঙ্গ লাগি কাঁদে গ্রতি অঙ্গ 
মোর, অথবা 

“ রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল। 
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল || 
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফরাণ |”? 

প্রেমের দেশকালজয়ী কাব্যরূপ ৷ 

বলরামের “ তুমি মোর নিধি '-র ছায়ায় রচিত কবরিবক্রুভেব্র সুন্দর পদ “ কি' পুছসি অনুভব 
মোয় ”-_উক্ভিটি অবশ্য রাধার । কবিবল্পভ শুধু ছারাটুকু লইয়াই তাহাকে নবতরবূপে 
ঘনীভূত করিয়াছেন। “কি পুছসি '-র প্রার-সদূশ পদ গোবিন্দদাসের “ আধফি আধ- 
আৰ দিষ্ঠি অঞ্চলে ”__আবেগকম্পিত অথচ ব্যাজ, নামধুর। সতীশচন্ররের মতে কবিবন্সুভের 
তুলনায় গোবিন্দদাসের এই পদখানি উৎকৃষ্ট । আমাদের মতে দুটি পদ দুই ভাবে উৎকৃষ্ট ; 

তুলনায় বিচার ঠিক চলে না। “আধকি আধ -পদের তাৎপর্য : ' জুনয়নী “র কাছে 

কৃষ্ণ ঘনশ্যাম, রাধার কাছে বিদ্যুতের মত। ' রসবততী 'র কাছে কৃষ্ণস্পর্শ ন্গিগ্ধরস, রাধার 

কাছে আগুনের জালা | দূ'ই চক্ষু ভরিয়া যিনি কৃষ্ণকে দেখেন, ধন্য তিনি, তাহার চরণে 

রাধার প্রণাম ; রাধার কিন্ত অতি-ঈঘৎ অপাঙ্ষে কৃষ্ণকে দেখা অবধি ' রহত কি যাত পরাণ । 

ইহাই কৃষ্ণপ্রেমিকার জীবন--“রহত কি যাত "। এ প্রেমে বিরুদ্ধের সমাবেশ--কৃষ 

শ্যাম মেঘ, আবার বিদ্যুৎ; কৃষ্ণ্পর্শ রসসিগ্ধ, আবার জ্বালাময় । অদ্ভূত, বোধাতীত 'এই 
প্রেম। বাধা তাহা! জানেন। “প্রেম কি লাগি জিউ ত্যাগ না করিয়া নশুর জীবনই 

তিনি কামনা করেন। এই দুদিনের জীবনে 80: যতটক তিনি আস্বাদন 

করিতে পারেন, তাহাই তিনি করিতে চাহেন। *”গোবিন্দদাসের এই পদ “ বিদগ্ধমাধব ; 

নাটকের “জ্ঞায়ন্তে স্ফটমস্য বক্রমধূরান্তেনৈব বিক্রান্তরঃ : এবং কৃষ্ঞদাস কবিরাজকৃত ইহারই 

অনুবাদ--“সেই প্রেম যার মনে, ত তার বিক্রম সেই জানে, বিঘামূতে একত্র মিলন মনে পড়াইয়া 

দেয়। “কি পুছলি '-র মধ্যে-_যে রাগ পলে পলে নুতন হইয়৷ সতত আস্বাদিত (অনুভূত) 

প্রিয়কে (প্রিয়াকেও) পলকে পলকে নবনবরূপে আস্বাদণীয় করিয়া তুলে, বৈষুব-রসশান্ত্ের 

সেই “অনরাগে '-র কথা । লক্ষভাবে কৃষ্ণানুভৎ করিয়াও রাধা অনুভবের সীমা পান নাই 

এ পদে রাধা এই কথাই বলিয়াছেন । গোবিন্দদাসের রাধা ও কবিবল্লুতের রাধা দৃষ্টি- 

ভঙ্গীতে বিভিন্ন, যদিও দৃই জনেই অনুরাগময়ী । এ অবস্থায় তুলনায় বিচার কেন? “লাখ 
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লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল তব হিয়া জুড়ন না গেল ”-র মধ্যে সতীশচন্দ্র “ শক্তিমান ও শক্তি- 
রূপা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার অনাদি-অনস্ত-কালব্যাপী নিত্য প্রেমসন্বন্ধরূপ বৈষ্ণবদর্শ নের প্রসিদ্ধ 
তত্ব” দেখিলেন কেন? ' লাখ লাখ যে ' অনাদি-অনস্ত' অথে কবি লিখেন নাই, 
লিখিয়াছেন “বহু অথে” তাহা পূর্ববর্তী “জনম অবধি, “কত মধুযামিনী * ইত্যাদি 
দেখিলেই বুঝা যার । পদখানিতে চণ্ডীদাসের “ তবু না বুঝি কালা তোমার পিরীতি ”-র 
এবং বদ্যাপতির “ তৃছ' কৈছে মাধব কহ তু মোয় ”-এর রেশ বাজিতেছে। রবীন্দ্রনাথের 
“কো তু বোলবি মোয় '' এই সুরে বাঁধা । শশিশেখরের “প্রতি দিবস নৌতুনা৷ রাই 
মৃগীলোচন। ”-র রাই-রূপ রাইনিষ্ঠ নহে, কৃষ্ণের রাই-অনুরাগ-নিষ্ঠ। ্বচেয়ে মূল্যবান 
গোবিন্দদাসের পদখানির ভণিতা , এ ভণিতায় গোবিন্দদাসের পরেই কবিবল্রভের নাম 
রহিয়াছে। সতীশচন্ত্র এই যুক্তনামকে কবিবল্পভের শুধু কালনিরপণের কাজেই 
লাগাইয়াছেন। গোবিন্দদাসের কবিবন্পুভের প্রতি পরম শৃদ্ধার ইঙ্গিতটক সুবিধামত এড়াইয়া 

গিয়াছেন। গোবিন্দদাস কলিতেছেন--রসবতী রাবার রসসীমা জানেন কবি শ্বীবল্পভ 
(“গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভজানে রসবতী-রসমরিযাদ ”)।| “কি পুছসি-'র সম্বন্ধে সবচেয়ে 
বড় কথা এই যে ইহা বৈষ্ণবীয় পদ হইয়াও সব্বদেশের সব্বকালের ধর্মনিব্বিশেঘে 

অনুরাগকাব্যে পরিণত হইয়াছে । আর একখানি উৎকৃষ্ট অনুরাগের পদ পরমানন্দ গুপ্ত 
(কর্ণপূর পরমানন্দ সেন নহেন ) রচিত "" পরশমণির সাখে কি দিব তুলনা রে” 
গৌরাঙ্গের প্রতি কবির অনুরাগের এই কবিতাটি ভাবাবেগময়ী, সালক্কারা ; কিন্তু অপঙ্কার 
রসকেন্দ্র হইতে সমুচ্ছিত বলিয়া স্বচছন্দবিকসিত। পদখানি সহজেই অসাধারণের 

দলে পড়ে। 

বলরাম মধুর রসে যেমন, খাখসল্য রসেও তেমনি সিদ্ধ । "" দাড়াইয়৷ নন্দের আগে গোপাল 
কান্দে অনুরাগে ”* পদখানিতে অভিমানী শিশ কৃষ্ণের যে রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা 

অপৃব্ব। রবীন্দ্রনাথের শিশু ভাবশিশু ১ তাহাকে অনুভব করা যায়, ধরা যায় না। কিন্তু 
বৈষুবের শিশুকৃষণ অসীমের রজে-মাংসে-গড়া সীমায়িত রূপ । এ শিশু অমানবীয় হইয়া 
পড়িলে বৈষ্ণব বাংসল্য খণ্ডিত হয়। তাই মানবশিশুর স্বভাব পূর্ণ মাত্রায় ইহাতে বর্তমান । 
ঠেঁট ফৃলাইয়া কান্রীর সহিত পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়৷ নিজে সাধু সাজিবার চেষ্টা, মাতা 
যশোমতীর নামে অনযোগ করিয়া একটু বেশী আদর আদায়ের সুমধুর কৌশল কবির লেখনী- 
মুখে যে অভিনব ভঙ্গীতে ব্যঞ্িত হইয়াছে, যে কোনও যুগের শিশু-কাব্যরচয়িতার পক্ষে তাহা 
গৌরবের | 
বিরহের পদে বিদ্যাপতির “ বিপথে পড়ল যৈছে মালতীমালা ”-র মধ্যে রাধার আর্ত 

হৃদয়ের যে ব্যঞ্জনাগৃঢ় পরিচয়টি রহিয়াছে, তাহা। সত্যই চমণকার---এ মালাকে কৃষ্ণ কণ্ঠে 

রাখিয়া মহিমান্বিত করিয়াছিলেন । কৃষ্ণচ্যুতা৷ রাধা অথ হীনা, ধুলিলুষ্ঠিতা মাল! ; শত 
পথিক আজ অনায়াসে চলিরা যাইবে 'ইহার বুকের উপর দিয়া | তবু শেখরের '" কহিও 
কানুরে সই ”-এর কাছে বিদ্যাপতি ম্লান হইয়া গিয়াছেন। রাধার প্রাথনা ' একবার 

পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে "। আসিয়া তিনি কি দেখিবেন? দেখিবেন রাধারোপিত 

মল্লিকা, শারীশুক, রঙ্গিণী হরিণী, শ্বীদামনুবল, যশোমতী --- রাধা ছাড়া আর যাহা কিছু 

সবই । ইহার তাৎপর্য্য যে বুঝিল, সে (“দৃতী') তৎক্ষণাৎ আকুল চিত্তে “ চলু মধুপুর '| 
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এবং পদবর্ত৷ ?---কি কহব শেখর বচন নাহি ফর *1 চমৎকার ৮ বিদ্যাপতির “চীর 
চন্দন উর হার ন দেল! '-র ব্যপ্জনাও সুন্দর ; তবু এক নিঃশ্বাসে “চীর ' “চন্দন ' হার 
যেন মিলনবাঁধা ঘটাইবার উপকরণের একটা তালিকায় পরিণত হইয়াছে । কোথায় পড়িয়াছি, 

“ বিরহক ডর উর হার ন দেল! '' ; -_শুধু “হার বাঞ্চনাকে যেন গাঢ় করিয়াছে, পাব্বো 

তিনটি তাহা করিতে দেয় নাই বলিয়াই মনে করি। 
এতক্ষণ আমরা এক একখানি পদকে স্বয়ংপূর্ণ এক একটি কবিতারূপে গ্রহণ করিয়। 

তাহার কাব্যমূল্যনির্ারণের চেষ্টা করিলাম। কিন্তু গীতিকবিতারূপে ইহাদের পৃথক্ বিচার 
যেমন চলে, তেমনি গীতিনাট্যরূপেও ইহাদের একগ্রকার সমবেত বিচার চলে । পদকীর্তন 
গ্রবন্তিত হওয়ার সময় হইতে একই রস্রে বু পদকে পর্য্যায়ক্রমে সাজাইয়৷ পৃথক্ পৃথক্ 
“পালা -র স্থষ্টি করা হইয়াছে । পালায় পদগুলি এমন কৌশলে পরপর বিন্যস্ত থাকে যে 

প্র্ববত্তী পদটি রসপৃষ্টির জন্য পরবস্তী পদের অপেক্ষা রাখে এবং রস ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে 
হইতে শেঘ পদে পরিপৃণ তা লাভ করে । এই ভাবের আস্বাদ আরও আনন্দদায়ক | কীর্তনদের 

আঁপরে এই আস্বাদ আবার আরও বিচিত্র 'ও গতীর | কীর্তনীয়৷ একাধারে গায়ক ও অভিনেতা, 
তাঘ্যকার ও রসপোষ্টা ।  আখরে,' “ ঘটকালি 'তে, “দশা য় নূতন নূতন সঞ্চারীর কষ্টিও 
যেমন হয়, মাঝে মাঝে নাটকীয় '08])21)89" স্ছষ্টিও তেমনি হয়। মৃদ্রিত পৃস্তকের 

পালায় এইভাবের আনন্দ সম্ভব নহে ; আবার বিশেষ উদ্দেশোর চয়নগ্রহ্থে সম্পূণ পালানুক্রমিক 

পদসজ্জাও সম্ভব মহে। বাঙলার পালাকীন্তন বাঙালীৰ প্রকৃতির সহিত সুসঙ্গত সম্প্ণ 

নিজস্ব সম্পদ, অন্যের পক্ষে অনুকরণ অসম্ভব । 
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বৈষ্ণব পদাবলীর প্রথম যুগ ও চতুর্দশ শতাহ্দীর মধ্যভাগ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ। 

অবশ্য আমরা জয়দেবকে বৈষ্ণব পদকর্তীদের লভুক্ত করিতে চাই না,-তিনি সংস্কৃতে 
লিখিয়াছিলেন। জয়দেবের ভাঘা সংস্কৃত হইলেও অনেক বিষয়ে ইহা বাঙ্গালা ভাঘার 
কাছাকাছি । জরদেবের গানে যে সকল ছন্দ অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা প্রাকৃত অলঙ্কার- 

সাহিত্যের অনুগামী, সংস্কৃতের নহে। '্লীতগোবিন্দের ভাঘাও অবিমিশ্ব সংস্কৃত নহে-_ 
উহাতে অনেক প্রাকৃত শব্দ স্থান পাইয়াছে। 

। আদিযুগের প্রধান কৰি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি মিথিলার কবি। কিন্ত 

বাঙ্গালা পদসংগ্রহে যে পদগুলি পাওয়া যায়, তাঁহা অনেকটা বাঙ্গালারই মত। অনেকে 
বলেন বাঙ্গালীর হাতে পড়িয়া ইহার বেশপরিবর্তন হইয়া গিয়াছে-_আমরা ইহাকে কতকটা 
বাঙ্গালীর মত করিয়া গ্রহণ করিয়াডি। এই বেশপরিবর্তন কিরিপ, তাহা মিথিলায় প্রান্ত 
পদের সঙ্গে পদকল্পতরু প্রভৃতি ষংগ্রহ-পৃস্তকে উদ্ধৃত বিদ্যাপতির পদ মিলাইর়া দেখিলেই 
বুঝিতে পারা যাইবে । বিদ্যাপতির পদ মহাপ্রভু সর্বদা গাহিতেন। বিদ্যাপতি মিথিলার 
রাজকবি ছিলেন, ইনি সংস্কৃতে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। রাজা শিবসিংহ ও তৎপত্ী 
লছিমাদেবীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া ইনি রাধা-কৃষফ্-বিঘয়ক অনেক পদ লিখিয়াছেন, ভণিতায় 
তাহার উল্লেখ আছে । ইনি অতি দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন এবং পর পর অনেক রাজার সহায়তা 
ও আশ্য় লাভ করিয়াছিলেন, এমন কি তিনি  গ্যাসদেব সুলতানে 'র প্রশংসাসূচক কথাও 
লিখিয়া গিয়াছেন । বিদ্যাপতির উপমা দদশবিশ্বত ;-" লোচন জনু খির ভূঙ্গ আকার । 
মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার ॥।”-_ প্রভৃতি কত সুন্দর উপম৷ দিয়াই না তিনি ললনা-চক্ষুর 
ভাবমুগ্ধ আত্মহার৷ দৃষ্টি বুঝাইয়াছেন! সেই উপমার প্রত্যেকটি মৌলিক ও কবিত্ময়। 

কয়েকটি প্রাচীন পদে বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের মিলনের কাহিনী আছে। তাহারা 

পরস্পরের যশে আকৃষ্ট হইয়া উভয়ের দর্শনের জন্য উদগ্রীব হইয়া ছিলেন । বিদ্যাপতি 

এই অতিগ্রায়ে “রূপনারায়ণ 'কে সঙ্গে লইয়া গঙ্গার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, চণ্ডীদাসও 

কতকট। অগ্রসর হইয়। আসিয়৷ শুভ বসস্ত খতুতে গঙ্গাতীরে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন ; 

প্রেমের স্বরূপ কি তংসম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে অনেক আলোচন৷ হইয়াছিল। কিন্ত এইবপ 
প্রবাদের বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া! বোধ হয় লা। 

চণ্ডীদাস সহজিয়া ছিলেন--এইরূপ একটি মত প্রচলিত আছে। তাহার কৃষ্ণকীর্তনে 

এই সহজিয়। ভাবের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই সহজিয়া মত বু প্রাচীন। ইহার 
গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন--বৌদ্ধ সমভিপ্লায়ীর দল (খ্ী০ পৃ তিন শত বৎসর )। 
“জমতিগ্রায়ী * পালি শব্দ, “সমভিপ্রায়ী ' শব্দের রূপান্তর । বৌদ্ধ বিহারের একদল 
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সমভাঁবের ভাবুক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এই সময় হইতেই একত্র বসিয়া ধর্মালোচনা করিতেন 
এবং এজন্য ভিক্ষ-সমাজে তাহারা নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। কতকগুলি সহজিয়া পদ 
চণ্তীদাসের তণিতায় পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে দৃই চারটি এত কবিত্বময় ও উচচ-ভাবাপন 
যে, সেগুলি চণ্তীদাসের প্রতিভার অনুপযুক্ত নে । তাহার রাধা-কৃষ্ণ-বিষয়ক পদেও কোথাও 
কোথাও সহজিয়া ভাব অন্তনিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। আবার এমন কতকগুলি পদও 
আছে যাহা হয়ত চণ্তীদাসের নামে সহজিয়ারা চালাইরাছেন। বস্তত: এই সমস্ত বিভিন 
ভাবের পদ দেখিয়া অভিজ্ঞ সমালোচকেরা স্থির করিয়াছেন চণ্ডীদাসের নামে যে পদ প্রচলিত 

আছে সেগুলি সব একই চণ্তীদাসের রচিত নহে ।) 
4 বিদ্যাপতি ও চত্তীদাসের সঙ্গে গ্রপম যুগের বৈষব কবিদের মধ্যে আর এক ডনের নাম 

করিব ; ইনি চৈতন্যের সনুযাসের পুবে রাধা-কৃষ্ণ-সন্বদ্ধে গান রচনা করিতেন, কিন্তু তাহার 
সন্যামের পর সমস্ত পদই তিনি গৌব্াজ-বিধয়ে রন! করিয়াছিলেন । ইনি শ্রীখণ্ডের নরহরি 

সরকার ঠাকুর । ) 
পঞ্চদশ শতাব্দীর শেঘভাগ হইতে সপ্তদশ শতাল্দীর শেঘভাগ পধ্যন্ত বৈষ্ণব কবিগণের 

কাকলীতে সাহিত্যের কৃঞ্জ মুখরিত। এই সময়ে কত বৈষ্ণব কবিন যে অভ্যুদর হইয়াছিল, 
তাহ! নির্ণয় করা শক্ত । বাস্তু ঘোঘ, গোবিন্দদাস, ভ্ানদাস, বলরামদাস. রায়শেখর, ঘনশ্যাম 
প্রভৃতি কবি এই দলের অগ্রণী | ইহাদের মধ্যে গোবিন্দদাস শীর্স্থানীয়। ভক্ভি-রস্বাকর, 
নরোভিম-বিল।স, প্রেম-বিলাস, কর্ণ নন্দ প্রভৃতি বন পুস্তকে গোবিন্দদাশের অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠার 
কখা বিস্তারিতভাবে বণিত হইয়াছে। ভাগবতকুলতিলক তংসাময়িক পণ্ডিতকুলচক্রবস্তঁ 
জীব গোস্বামী সর্বদা গোবিন্দদাসের পদ শুনিতেন, এবং মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহাকে যে সকল 
পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি তর্ভি-রত্বাকনে প্রদত্ত হইয়াছে ।/ 

এই সকল কবির বিবরণ “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ' এবং অপরাপর অনেক গ্রন্থে প্রদত্ত 

হইয়াছে । 
'বেষ্ব পদাবলীর তৃতীয় যুগ সপ্তদশ শতাব্দীর শেঘভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ 

পর্্যস্ত | উনবি'শ শতাব্দীর শেঘেও বনি ওযালাদের গানে তাহার কিছু কিছু জের চলিয়াছিল । 

এই সমরের কবিদের মধ্যে কৃষ্ণনমল গোস্বামীর ' দিব্যোন্াদ সবশেষ্ঠ গ্রন্থ! 
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পদাবলীর রচয়িতািগের পরিচয় তাহাদেন স্বরচিত পদেই পাওয়া যায়। প্রায় প্রত্যেক 

পদন্্ভা স্বরচিত পদের ব। গানের শেঘ বলিতে নিছের নাম উল্লেখ করিয়াচেন। এইদপে 

মৃদ্রাঙ্কিত হওয়াতেই আমরা এত সহভে' কবির সন্ধান পাই । পদের শেঘে এইরূপ কবির 

নামসতযোগ করিবার পদ্ধতিকে “ভণিতা * বলে। প্রার সকল পদের শেষেই ভণিত৷ 

দেখিতে পাওয়া যায় । বৈষ্ণব পদের প্রায় সকালে রচিত কৃন্ডিধাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের 

মহাভারতে ভণিতা আছে । তাহার কারণ আমাদের মনে হয় এ কাব্যগুলি পাচালীর আকারে 

পঠিত এবং গীত হই বলিয়া ভণিত৷ দিবার প্রয়োজন হইয়াছিল । ইহাতে শ্বোতৃবর্গের 

পক্ষে রচয়িতাঁকে নির্দেশ করা সহজ হইত। 
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এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে অধিকাংশ কবিতায় ভণিতা থাকিলেও তণিতাঁবিহীন 
কবিতাও বিরল নছে। কোন ক্ষেত্রে হরত কবি নামের কাঙ্গাল ছিলেন না, এ জন্য তিনি 
স্বীয় নাম যোগ করেন নাই। আবার কোনও কোনও স্থানে হয়ত এমনও হইয়াছে যে কাল- 
ক্রমে ভণিতার কলিটি লুপ্ত হইয়াছে । প্রায় দূই শত বৎসর পর্বে রাধাম়োহন ঠাকুর পদামূত- 
সমূদ্রের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভূমিকায় বলিয়াছেন যে বু পদের অংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। 
লিপিকরের দোঘে অনেক সমরে এক নামের স্থলে অন্য নাম চলিয়া গিয়াছে, এবং লিপিকর- 
পরম্পরায় সেই ভুল চলিয়া আসিতেছে । যেস্থলে এইরূপ কোনও ভূল হয় নাই, সেখানেও 
অন্য কারণে কখনও কখনও কবি-পত্রিচয়ে আমাদের বাধা ঘটে। বিদ্যাপতি কখনও কবি- 

শেখর, কখনও কবিকঠহার, কখনও কবিবল্পভ নামে আপনার ভণিতা৷ দিয়াছেন। অন্য 
কবিও যে এ সকল ভণিত৷ প্রয়োগ করিতে পারেন না, এমন নহে । এরূপ ক্ষেত্রে নিশ্চয় 

করিয়া বলা কঠিন যে কোন পদটি বিদ্যাপতির এবং কোন্ পদটি অন্য কবির! বিদ্যাপতির 
নামে পরিচিত বহু পদ গ্রীয়ার্সন সাহেব কর্তৃক অপরের বলিয়া পরিত্ক্ত হইয়াছে । ইহা 

শিশ্চিত জানা গিয়াছে একাধিক যদূনন্দন, ১০1১১ জন বলরামদাস, ৮ জন গোবিন্দদাস, 

২ জন রামানন্দ, ২ জন ঘনশ্যাম এবং ২ নন নরহরি ছিলেন । সুতরাং ভণিতাঁও সকল সময়ে 

আমাদিগকে নিঃসংশররূপে কবি-নির্ণয়ে সহায়তা করে না! তাহা হইলেও সাহিত্যের 

ইতিহাসে ভণিতার বিশেষ মুলা আছে। এই ভণিতা হইতেই আমরা জানিতে পারি-- 

যাহা অন্য কোনও প্রকারে জানা সন্ভব হইত না--যে চেতন্যের পরে বঙ্গে অনেক মহিল।- 

কবি এবং মুসলমান পদকর্ভার অবিরভাব হইয়াঢিন। 
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বৈষ্ণব পদাবলীর ভাঘা-সন্বন্ধে দই একটি কখা বলা আবশ্যক । ইহা স্বীকার করিতেই 
হইবে যে পদাবলীর ভাষা আধ্নিক কবিতার ভাঘা হইতে কতকটা পুথকৃ | ভাঘার এই' 
পার্থ ক্যই যে অনেক সময়ে পাঠকের পক্ষে এই সবল কবিতার অর্ধ বোধের অস্থরায় স্যি 

করিয়াছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই । এঁছুন, পেখলু, ভেল, কহত, ডারত, রহ প্রভৃতি শব্দের 

ব্যবহার বৈষ্ণব কবিতায় এত অধিক যে, পড়িতে গিয়াই গোলে পড়িতে হয়। এই সকল 

পদ যখন আমরা কীন্ভশীয়ার মুখে শুনিতে পাই, তখন আমাদের তেমন অন্তবিধা হয় না; 
কারণ কীর্তনীয়া ' অলঙ্কার ' বা! “ আখর ' দিয়া দূর্বোধ বা অপরিচিত শব্দগুলিকে বিশদ 
করিয়া দেন। উদাহরণ-স্বর্ূপ যেকোনও পদ লওয়া যাইতে পারে । মনে করুন কীর্তনীয়। 

গোবিন্দদাসের একটি পদ ধবিয়াছেন : 

কো কহ কাম অনঙ্গ | 
কেলি-কদন্বমূলে গো! রতি-নারক 

পেখলু ঘটবর-ভঙ্গ || 

কীর্তনীয়৷ গাহিবার মুখে বলিলেন, “ কে বলে তার অঙ্গ নাই গো ? আমি এই এখনি দেখে 
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এলাম। রূপ ধরে মদন দাঁড়ায়ে আছে।” সেই রতি-পতি কেলি-কদস্বের মূলে 
নৃত্যুভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছেন, ইহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়া আসিয়াছি। পরে পদকর্তী 
বলিতেছেন যে, হা৷, তুমি ঠিকই দেখিয়াছ ; তবে সে মদন নহে, " মদন-মোহন অবতার +| 

এই ভাবে ব্যাখ্যা করিলে, তবেই কবিতাগুলির মাধ্য) সকলের পক্ষে আস্বাদন-যোগ্য 
হইয়া উঠে। পদাবলীর মধ্যে এই যে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, 
ইহাকে সচরাচর ' ব্রজবুণি নামে অভিহিত করা হয়। জনেকে অণুমান কবেন-_ব্রজবুলি 
নামক ভাঘা মৈথিল ভাঘার অনুকরণে স্থষ্ঠ হইনাছিল। পিঙ্গলের ছন্দোগ্রন্থে বজবুলির মত 
প্রাকৃতে খিরচিত রাধা-কৃষ-পদের নমুনা আছে। অবশ্য পরবন্তী যুগে বিদ্যাপতির পদ 
সধত্র প্রচারিত হওয়াতে মৈখিল ভাঘার অনেকাণ প্রভাব এপ গ্রাকতের উপর পড়িয়াছিল। 

গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবির পদ নিদ্যাপতির দ্বারা বিশেঘরূপ প্রভাবানিত। মিশু ভাঘায় বৈধ 

পদাবলী রচিত হওয়ায় সে সময়ে বৈঝুব পদাবলীর প্রচারে সুবিধা ঘাটিরাছিল, বলিয়া মনে হয় , 

কারণ সকল প্রদেশের লোকই বেঞ্ন কবিতী। সহজে বুঝিতে পান্নিত। বৈষ্ধ ধর্মের প্রচারের 
সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ঞব পদাবলীও ভারতের বিভিন্ন স্থলে প্রচারিত হইয়াছিল | এখনও রাজ- 

পৃতানা৷ ও মধাভারতের কোন কোন রাজ গৌড়ীয় বৈষ্ব ধশ্স স্বাকার করেন । উড়িঘ্যার 

রাজান্! প্রায় গকলেই সেই মতাবলব্ষী | বৈষ্ঞবৰ পদের প্রসার বাড়াইবার জনা কবিরা হিন্দী, 

মৈখিল প্রভৃতি ভাঘার বন্ধ শব্দ ও ক্রিয়া ব্রজখুলিতে গ্রহণ করিয়াগিলেন। এই ভাঘাৰ আদি 
খুভিতে গেলে আমরা দেশীয় প্রাকৃতের সঙ্গে সাঙ্গাৎকার লাভ কত্িব। 

যাহা হউক, মহাজন পদাবলী বাযতাতি অনা কোখাও আমরা ' শ্রঙবুলি বর সাক্ষাৎ পাই 
না। রাধা-কৃষ্-লীল।-বিঘয়ক পদে এই ভাঘ। খ্যবহৃভ হয় এবং ঘুজ ঝ৷ বৃন্দাবন দাধা-কৃষের 
লীলাস্থলী, এই জন্যই বোধ হয় এই তাঘার নাম বরজবুলি (ব্রজেব খুলি বা ভাঘা) হইয়াছে। 

বৃন্দাবনেও বাঙ্গাল ও হিন্দীর সংমিশ্রণে উতপশ্ন একপ্রকার ভাঘা বাবহৃত হয়। কিস্তু সে 

ভাঘার সহিত পদাবলা-প্রচলিত ' ্রজবুলি 'র সম্বন্ধ নাই | মৈথিল, হিন্দী, উডিগ্। ও অসমীয়া 

ভাঘার প্রভাব পদাবলীতে যখেষ্ পগ্ণিক্গিত হয়। তাহার কারণ কবিদিগের বার্জিগত 

পক্ষপাত ব্যতীত আর কিছুই নে । নি নিজ দেশের ভাঘা' সকলের নিকটেই মি লাগে । 
'দেসিল বজন। সব জন মিঠঠা | তার পন্ে সংস্কৃত ভাঘার প্রভাবও কম নহে । অনেক 
মহাজন-পদ সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত, আবার অনেক পদ সংস্কৃতির অণ্করণে গ্রখিত, যখা 

নন্দ-নন্দন চন্দ-চন্দন-প্ন্ধ-নিন্দিত অজ | 

ভলদ-লন্দর কখু-কন্ধর নিন্দি সিঞ্কুর ভঙ্গ || 

এই সকল কারণে পদাবলী সাধারণ পাঠকের পক্ষে কিছু দুরবোধ হইয়া পড়িয়াছে। 
পদাবলীর এই দবোধ্যতা দূর করিয়া যাহাতে সাধারণের পক্ষে ইহা উপভোগা করা যায়, 
তভ্জন্য এই পুস্তকে প্রত্যেক পদের নিয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে । সর্বব্রই যে 

আমরা অর্খ ঠিক ধরিতে পান্বিয়াছি, ব। ব্যাখ্যা যথাযোগ্যভাবে দিতে পারিয়াছি, তাহা সাহস 

করিয়া বলিতে পারি না । পদাবলীর মব্যে এরূপ বছ ভাব-সম্দ্ধ কবিতা আছে, যাহার অর্থ 
বাহির করা বহু ভাষাতত্বধিং ভাবুক ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্বমসাপেক্ষ। 

1807 1311, 
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/বৈষ্ণব পদাবলীর দ্বারা ব্গদেশে এক বিপুল কাবা-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। যে 

যুগে এই সাহিত্য গঠিত হইয়াছিল , তাহাকে গীতি-কবিতার যুগ বলা হয়। এরূপ বিপুল 

পগীতি-কবিতা-ভাগ্ডার আর কোনও দেশের সাহিতো আছে কিনা গন্দেহ। কি অন্তত 

প্রেরণার ফলে এই পদাবলী-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহ! জানিতে হইলে শ্বীচৈতন্য 
মাহপ্রভুর জীবনী ও তওপ্রচারিত ধর্পের সহিত পরিচয় খাকা একান্ত আাবশাক। যদিও 
বিদ্যাপতি ও চত্তীদাস চৈতন্যের পূবে আবির্ভত হইয়া কাব্য-সাহিত্যে অমূল্য রত্বরাজি প্রদান 

করিয়া গিয়াছিলেন, তখাপি পদাবলীর প্রসার ও আদর চৈতন্যের আবির্ভাবের পরেই বেশী 
হইয়াছিল । তীহার সমসাময়িক ও পরবর্ভী কবিগণের দ্বারাই বৈধ কবিতার অফুরন্ত ভাগার 
রচিত হইয়াছিল।, গোবিন্দদাস, ভ্গানদাস, নরোভ্ভমদাস, বলরামদাস, ঘনশ্যামদাস প্রভৃতি 
বন্ধু কবি সাহিতোর দরবারে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগা | অবশা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস 

গীতি-কবিতা পাকে ত্যর অবিসংবাদিত সগ্নাট। রী রচয়িভগণ প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা 

ভজনের উতকর্ধের উদ্দেশ্যেই কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, এই ভনা এই সকল কবিকে 

' মভাভন * আখ্যা দেওয়া হয় । সর্কল কবিই শ্েষ্ট নহেন, সকল কবিতাও মনোজ্ঞ নছে 

কিন্ত যে প্রেরণা হইতে এ সকল কধিতার উদ্ভব তাহা যে অসাধারণ, সে সপ্ধন্ধে। সন্দেহ নাই । 

এই গীতি-কাব্যের প্রধান উপজীব্য শ্রীরাধাকুষ্জের প্রেম! দাম্পত্য প্রেম জগতের 
সমস্ত কাবা-কলার জীবন্ত প্রেরণা যোগাইয়া আসিতেছে ; তাহার কাবণ রসই কাব্যের প্রাণ 

বা আত্মা। যেখানে রস বা আনন্দ নাই, সেখানে কাবা নাই । দুঃখের অভিবাক্তিতেও 

আনন্দ থাকিতে পারে : স্রতরাং তাহাও 'রস' শত্দের অন্তভুভ্ত। স্তখদুঃখ লইয়াই 

জীবন ; সুখ-দুঃখ রা কবিত। । সমালোচক সতাই বলিয়াছেন, 1১0৮ 1৭ 0009 
গ56101811) 01 1110.ভীবনের মধ্যে যত প্রকার রসানুভূতি জাছে, ভালবাসা তাহার 

মধ্ো শ্রেষ্ঠ। (সেই জনাই অন্রাগ, মিলন বিরহ, বেদনা লইয়াই জগতের শ্রেষ্ঠ কনিতা 
রচিত হইয়াছে) পুত্রের প্রতি মাতার সকরুণ জেহ, পুত্রের বিরহে মাতার কাতর ক্রন্দন, 

সখার জন্য সখার রী বাকুলত।, সখার সঙ্গে সখার নিবিড় সম্িলন, নাবিকার প্রতি নায়কের 

পাদ প্রীতি, নায়কের জনা নায়িকার উৎকণ্ঠা, প্রেমাম্পদের বিরহে বেদনাতুর হৃদয়ের 

মন্্রভেদী হাহাকার--এই লইয়াই যাবতীয় কবিত। । বৈষ্ণব কবিতাদও এই সকল রসের 

অনুবুত্তি ও বৈচিত্রা দেখিতে পাওয়া যায়। (এরভেদ_ এই. সাধারণ কবিতায় সখ্য, বাৎসলরা, 
দাম্পতাখ্েম মামুঘের মধ্যে নিবদ্ধ : বৈষুব কবিতায় তাঁয় উহা শীকৃঞ্চের লীল।- বৈচিত্র প্ৰতি 

লাভ করিয়াচে। নৈষ্ব পদাবললী-সাহিত্যে যে ভাবে দেই লীলা বণিত হইয়াছে, তাহাতে 

মনে হয় যে মানুঘ যদি এ কবিতার অনলম্বন হইত, তাহা হইলে এ রসগুলি এ প্রকারে পরিণাতি- 

প্রাঞ্ধ হইত কিন! সন্দ্েছ ॥ বৈষ্ব কবিতায় শ্বীদাম যি সখা সখ্য-রসের প্রতীক। 

' অত্যাগসহানো বন্ধুঃ রা সখা মত্তঃ)” সখা হইতে হয় ত এমনই হওয়া উচিত। 

যশোমতী বিশুদ্ধ বাংসল্যমযী : বাখসল্য হইতে তাহাকে রঃ করিয়া দেখিলে কিছুই খাকে 
না । শ্রীরাধিক। কৃষ্চপ্রেমের জীবন্ত বিখহ-স্বজপ ; তাভার জীননেন সবখানিই সেই 

প্রীতির মাধুধ্যে ভরপুর । 
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“অনেকের মনে সন্দেহ হইতে পারে যে, রাধাকৃষ্চ যদি ভগবংপদ-বাচ্য হয়েন, তুবে 
তাহাদিগকে দিয়া সাধারণ মানুঘের মত লীল1-এখেল! না কুরাইলেই, ভাল _হইত। €এ স্থলে 

একটি কথা মনে রাখা আবশাক যে, বৈষ্বেরা তগবানৃকে অনন্ত এশৃর্যের অধিকারী করিয়া 

আমাদের জীবনের সুখদ:খৈর পরপান্ে নিবাসন করিয়া দেন নাই-ইংরেজ কবি যাহাকে 

বলিয়াছেন “109০ িা' 7011) 0100 ২1011290001 800.” শ্লীচৈতন্য যে ধর্ম 

প্রচার করেন, তাশাতে শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ব এবং স্বয়ং ভগবাঘ্ বলিয়া কখিত হইলেও তিনি যে 

জীবের একান্ত আপনারু, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে |” অখিল-রসামৃত-মূণ্তি শ্রীকৃষ্ণ যে 
মানুঘের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ, অত্যন্ত প্রেঙ্াপদ, ইহাই শ্রীগৌরাঙ-প্রচাঙ্িত ধন্নমতের প্রধান 
বৈশিষ্টা। আরও অনেক ধন্মমতে ভগবানের সহিত মানব নিকট সম্বন্ধ পাতাইবার চেষ্টা 
করিয়াছে । শ্রীগান্রো তূগবানূকে পিত। বলিয়া সন্তাঘণ করেন, শৈনেরাও উপাস্য দেবতাকে 
এব্নপভাবে সম্বোধন করেন, শা-ভ্তরা ইষ্টদেবতাকে "মা বলিয়া ডাকেন। ভগবানকে 
একবার আপনার জন বলিয়া মনে নরিলে সখা, পন্ত্র, প্রাণপতি, কিছুই বলিতে আর দ্বিধা 
হয় না। রামপুসাদ যে মুহর্ডে ভগবাবৃকে মা" বলিয়া চিনিতে পারিলেন, তখনই তাহার 

কবিতার উৎস খুলিয়া গেল । তিনি কখনও তীহার সহিত খেলা করিতেছেন, কখনও কোন্দল 
কবিতেছেন, কখন ও তীভার নিকট আব্দার করিতেছেন । শরীচৈতন্য ৪ যখন নিজের জীবনের 
সুখ-দৃঃখ, বেদনা-বাখার মব্যে ভগবানকে পাইলেন, তখন ঈশুরের এশুধা-ম্ডিত রূপ আর 

রহিল না। হৃদয়দেবতাকে লইয়া তখন কাব্য-কলার সমস্ত বিলাসউ গন্তবপর হইল। 
' পূজ্যেঘৃনুরাগো ভক্তিঃ '-পৃজনীয় বাক্তির প্রতি যে অনুরাগ তাহার সাধারণ নাম 

ভক্তি। "কিন্ফ এখানে ঈশ্বরে যে]পূরানুনভ্তিবা প্রগাঢ় প্রেম, যে প্রেম মকল ভুলাইয়৷ দেয়, ” 
যে প্রেমে ভেদ-নূদ্ধি খাকে ন।, যাহা আপনাকে সম্পুর্ণ ভাবে বিলাইয়া দিয়া চরিতার্থ তা লাভ 
করে, তাহাই ভক্তি 1] “সা পরানুরভভিরীশখুরে ।' এই পত্বানুরক্তি বা গ্রেমই বৈষব কবিতার 

সবগুলি ঝরণার থানা ট্রাণাইয়া দিরাছে | ইছাউ পদ-সাহিত্যে শ্রীচৈভন্য মভাগ্রভুর সবশ্রেষ্ঠ 

দান। ইহাই কাবা-জগতে নূতন প্রেরণা আনয়ন করিল । ইহারই জন্য বেঞব কবিতার 

মাু্ম-চির-নব্রীন : বন্বার শুলিলেও ইহা পুরাতন হয় মা। রস-সম্পদেও এই জন্য ইহা 
গরিষ্ঠ। একজন সুধী সমালোচক সতাই বলিয়াছেন, * ইহা দুঢতান সহিত বল। যাইতে 

পারে যে এপ শত শত পদ পাওয়া গিরাছে যাহাতে কি শন্দ-লালিত্য, কি ছন্দের খর 

কি ভাবের চমৎকারিত্ব, যে দিক্ দিয়াই বিচার করা যাউক না কেন, সেবূপ কবিতা শুধু ভারতীয় 

সাহিত্য কেন, বোধ হয় রিশ্ব-মাহিত্যেও খুব কম আছে । * 
পদাবলী গীতি-করিতার সমষ্টি হইলেও তাহাদের মধ্যে পরস্পর একটি সম্থন্ধ রহিয়াছে। 

এগুলি প্যাল্গ্রেভের 90101) '15880$ কবিতার মত খণ্ড কবিতা নহে, বরং ইহা” 

দিগকে খণ্ডকাব্য বলা নাইতে পারে |, লীলার বৈচিত্রা অনুসারে কতকগুলি কবিতা গোষ্ঠ, 

কতকগুলি বিরহ, কর্তকণ্ডলি মান--এই ভাবে গ্রখিত হইতে পারে । কোন্ কবিতা কোনু 

রসের বা কোন্ পর্যায়ের অন্যর্গ ত, তাহা মেই কবিতা দেখিলেই বুঝা যায়। বছ কবি 

“ মান "সম্বন্ধে পদ রচনা করিরা গিয়াছেন, সেগুলির মধ্য হইতে পদ বাছিয়া সাজাইলেই 

* সতীশচন্দ্র রায়, এম.এ., “ অপ্রকাশিত পদরত্বাবলীর ভূমিকা : | 



ধ্ 

২0 বৈধন পদাবঝলশ 

টঢৈতনোর পরবর্ভী রাধাকৃষণ-পদাবলীতে ত কথাই নাই, কিন্তু তীহার পূর্ববর্তী কৰি 
চণ্তীদাসের কবিতায় তীহার আসনু লীলার পূর্বাভাস পড়িয়াছিল : 

অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়। 
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায় ॥ 
পায়ে ধরি পড়ে মে চিকর গড়ি যায়। 
সোনার পুতলি যেন ধুলায় লাটায় || 

চণ্তীদাস তাহাকে দেখেন নাই-_জগতে একমাত্র চৈতন্যই হরিনাম শুনিলে সকলের পায়ে 
গড়াগড়ি যাইতেন। চন্তীদাসের রাধা এখানে গৌরলীলার পূর্বাভাস। কোন শ্রেষ্ঠ ধর্মবীর 
কিংব। কর্পুবীরের আগমনের পূর্বে শ্রেষ্ঠ লেখকদের আবির্ভাব হয়, তীহারা সেই ধর্শাবীর বা 
কন্মবীরের আগমনী গান করেন, ভাবী ঘটন। তীহাদের হৃদয়ে ছায়াপাত করে। এইভাবে 
রুসে। ও ভল্টেয়ার নেপোলিয়ানের আবির্ভাবের পূর্ব-সুচনা করিয়াছিলেন এবং চস্তীদাস 
মহাপ্রভুর আবিতাবের পূর্বে তাহার লীলার স্তর সুমধুর সঙ্গীতে বহিয়া আনিয়াছিলেন। 
যখন বিদ্যাপতি বিসপী গ্রামে বঙিয়। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের সঙ্গে সুর মিলাইয়া রাধিকার 
বয়ঃসন্ধি বর্ন করিতেছিলেন-_-যখন লিখিস্েছিলেন, “ খীর নয়ন অখির কি ভেল ” কিংবা 
আধ আচর খসি, আধ বদনে হসি, আবহি ময়ান তরঙ্গ ।”-_-তখন নান্নুরের কবি পূর্ব- 
রাগের যে চিত্র উন্মুক্ত করিয়া আমাদিগকে দেখাইলেন, তাহাতে যৌবনাবেগের প্রসঙ্গ নাই। 
তাহ ক্লিটকর্্মা তপক্গীর--"জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো ”--যে রাধিকা 
নীলার পরিয়া কৃষ্ণের বর্ণ -সাদৃশ্য অনুভব করেন, এ রাধা সে রাবা নহে : 

বিরতি আহানে বাজ] বাস পরে 

যেমতি যোগিনী পারা । 

রাধা উপবাম কবেন এবং গেরুয়া বস্ত্র পরেন। বস্তৃত;ঃ বেণ্-বীণার সঙ্গীতমুখর-__নানা 
রাগালাপনে বিচিত্র--পাথখিব কাহিনীর চিহ্ন চণ্ত্রীদাসের পূর্বরাগে বেশী পাওয়া যায় না। 

. যতই গতীরভাবে তাহার গুঢার্খের বিচার করা যাইবে ততই দেখা যাইবে, এখানে অনুরাগের 
নামে ঘোর বিরাগ, সংযোগের নামে পাথিব সুখ-ভোগের সম্পূর্ণ বিয়োগ । প্রেমময়ের 
বাশীর সুর শুনিলে ঘর আর ঘর খাকে না। তখন সংসারের সাধ্য কি তাহাকে কর্তবোন 
বাধন দিয়া ঘরে আট্কাইয়া রাখিবে ? চণ্তীদাসের কবিতায় সর্বত্র সেই বৈরাগ্যের স্ুরাটি 
শুনিতে পাওয়া যায়। 

চণ্তীদাসের বহু পদে একান্তভাবে প্রেষাস্পদের চরণে আত্মসমর্পণের কখা আছে ; যথা, 

“কান, অনুরাগে এ দেহ পপিন্ তিল তুলসী দিয়া |” তিল তুলসী দিয়া--_অর্থাৎ সমস্ত 
স্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া--তীহার অনুরাগে দেহ-সমর্পণ। বিদ্যাপতির প্রার্থনার পদেও 
এই স্ুরটি পাওয়া যায় : 

দেই তুলসী তিল, এ দেহ সমপি্গু 
দয়া জন্ ছোঁড়বি মোয় || 



গুথম সংস্করণের ভূমিকা ২৪৩০ 

বলিতেছেন আমার চক্ষু* কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় তোমার সেবায় চিরতরে নিযুক্ত করিব-_-সংসারের 
দাবী-দাওয়া আমার উপর আর রহিল ন!, আঁমি একেবারে তোমারই হইলাম । 

সমস্ত ই ্ভী-আপিন্দময় পুরুঘবরের বাঁশীর সুর ধুনিত হইতেছে । 
কীর্তনগানের গৌরচন্দ্রিকা শ্বোতার লক্ষ্য সেই দিকে আক্ট করিয়া অধ্যাত্-রাজোর দিকে 
ইঙ্ষিত করে । 

নি 
[৭] 

বৈষুব কবিদিগের অধ্যাত্বতাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহাদের আর একাটা দিক আছে--. 
অহ! কবিত্বের দিকৃ। বৈষব কবিত। সমুদ্রগাী নদীর ন্যার। নদী ঢলিরাছে ; দুই 
দিকে তটভূমি, তাহ! আনন্দ-কলরবে মুখরিত করিয়া নদী চলিতেছে : দুই বারে ফল-ফল- 
সমনিত তরুলতা, জন-কোলাহল, পল্লীর অপূর্ব সৌন্দধাযা, ফ.লের বাগান | কিন্ত যখন নদী 
মোহনায় আসিল তখন সে-সমস্ত দৃশা সে পশ্চাতে ফেলিযা আসিয়াছে, আর গে বিগ-কজিতি, 
জন-কোলাহল-মুখরিত, উদ্যান-সঙ্কুল বনভূমি--এ মকলের কিছু নাই সন্ুখে দূর্ভেদ্য 

প্রছেলিকার মত অসীমের প্রতীক মভাসমুদ্র | বৈধব কবিতা নানারূপ পাথিব সৌন্দধোর 

পখ বাহিয়া চলিয়াছে-_কিন্য তাহার পরম লক্ষ্য মেই অজয় দুববিগমা মহামত্য । শিদ্যাপতি 

নাধার মূখে বলিতেছেন__হে কৃষ্ণ! তুমি আমার মাখার ফুল, চোখের কাজল, গলার মুক্তাহার, 

তাহা হইতে ও বেশী, তুমি জামার নিকট পাখীর পাখা--তোমাকে ছাড়া আমি একেবারে 
অচল হই-- মাছের পক্ষে জল যাহা, ভুমি আমার কাছে তাহাই, ভল হইতে তুশিলে মে তখনই 

মরিয়া যায়--আমি তোমাকে সব দিয়াঁচ | কিন্ক " মাবব তু কেছে কহবি খোঘ 

আমার সর্বস্ব দিয়াও আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই | তুমি জামার নিকট দুর্ডেয়_-_ 
মাধব, বল তুমি কে এনং কেমন ! 

বাধ! কাহাকে তাভাত সর্বস্ব দিয়াছেন ?_-মবস্ব দিয়া শেখে পিচ ভিসা +-এ মন্দ 

নয়! প্রেমিক এত তপস্যার পর বুঝিতেছেন-_যানাকে তিনি আপন হইতে আপন মথে 
করিয়াছিলেন, তিনি পরাপর, অবাঙ্মনসগোচন | বৈধব কবিতা এইভাবে জানা পখ 
দিয়া লইয়া যাইয়া অ-ভানার সঙ্কান দেয়। 

এই ভাবের পদ চ্তীদামেরও আছে । রাধিকা! পরকে আপন করিয়াছেন, আপনার 

জনকে পর করিয়াছেন ; ধরে মন নহি, ঘর বাহিরের মত হইয়। গিয়াছে--আর বাহিরে 

অভিসারে যাইয়া যেন আসল ঘর পাইরাছেন | শারারাত্রি জাণেন-_- এবং দিনের বেলার 

ধূমে এলাইরা পড়েন-_-“রাতি কৈলাম দিবস, দিবস কৈলাম রাতি, কিন্ত যাহার জনা তিনি 

এই সবস্বত্যাগী প্রেমসাধন। করিলেন, যে প্রেমে প্রাকুতিক নিয়মের বিপর্যয় করিয়া অগাব্য- 

সাধন করিলেন, সেই পুরুঘবরকে ত মুহূর্তকালের জন্যও আপনার ভন বলিবা মনে করিতে 

সাহস করেন নাই | এত করিয়াও “ বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীভি |" এত ভালবাস! 

দিয়াও সবদা | 
এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে। 

ন। জানি কানুর প্রেম তিলে যেন টুটে || 
৯ 



৩২, বৈষ্ণব পদাবলী 

বৈষ্ণব কবিত৷ এই সসীম ও অপীমের সন্ষিস্থলে। সসীমের মধ্যে সমস্ত নরলোকের 

সৌন্দধ্য, বাণীকঞ্তের সার কবিত্ব ; এবং হঠাৎ সেই কবিতার স্থুর বদলাইয়া যায়, আসল 

পাওয়া জিনিষ হারাইয়া যায় এবং সমস্ত বিণয়টা_--যাহা পরিক্ষার বলিয়া মনে হইয়াছিল 
তাহা-_জটিল এবং অস্পষ্ট প্রহেলিকার মত হইয়৷ দীঁড়ায়। তখন প্রগাঢ় আলিঙ্গনেও 

'আলিঙ্গনের স্পৃহা মিটে না, শত শত বাসন্তী রজনীর ক্রীড়া-কৌতুকেও হৃদয়ের ক্ষুধার তৃপ্ডি 
হয় না। জন্ম ভরিয়া রূপ দেখিয়াও রূপের তুষ্ মিটে না। এ কি অফুরন্ত রহস্য ! 

এই অপার আনন্দের পর-পার দেখ! যায় না। 

বাধার তপস্যা যোগীর তপস্যা ,_-সারারান্রি আঙ্গিনায় জলা শরিয়া পিছল পখে যাতায়াত 

শিক্ষা করেন, প্রি যখন ডাকিবেন তখন সে দূর্গ ম পথে যাইতে হইবে,--পখে কাটা বিছাইয়া 
দই চন্দ্র বুজিয়া তিনি সারারাত্রি পথ হাটেন, অমাবস্যা-রাত্রিতে কণ্টকাকীর্ণ পিছুল বনপখে 

তাহাকে বাঁশীর সুর শুনিয়া ' কৃষ্ণ বৃষ ' বলিয়া যে ছুটিতে হইবে ! এই সকল পদে পাখিবের 

সঙ্গে অপাথিবের মিলন, বিয়োগাস্ত নাঁট্যের সমস্ত কারুণ্য 'অথচ তাহ! সিডির পর সিঁডির 

শ্যায় প্রেমের উচ্চ স্বর্গ রাজে। পে ছাইয়া দেয় । 

আমরা ' পূর্ববঙ্গ-গীতিক। 'র পাখিব প্রেমের চুড়ান্ত দৃশ্য দেখিয়াছি । ভালবাসার জন) 
মানুঘ যত কৃচ্ছ, সহ্য করিতে পারে, পন্পী-কবিরা সেই পরিণামের কিছুই বাদ দেন নাই। 
প্রাসাদ-স্বামী ক্টারবাসিনীর পায়ে সবস্ব বিকাইয় দিয়াছেন ;, ক্টীরবাসিনী তাহার প্রেমের 

গ্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ উত্তাল নদী-তরঙে জীবন ভামাইয়। দিয়াছে । কত বিরহীর অশ্ব, মনস্তাপ 

ও দীর্ঘশ্বাস, কত নিরাশ প্রণয়ীর আজ্ম-সমর্প ণ ও হত্যা, কত প্রেমিকের শ্েতাবজ্জন্ুন্দর নিন্নীলত।, 

কত বীরোচিত ধৈর্য্য ও মূর্ত .সহিষ্ণত1--পল্লীগীতিকাগুলির পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়াছে! কিন্তু 
বৈষ্ব কবিদের পদাবলীতে শ্রেমের গতি আরও অগ্রসর হইয়া, যাহ! লক্ষ্যের অতীত সেই 

মহাসত্যকে অবলম্বন করিয়াছে । কাজলরেখার সহিষ্ণুতা, মহুয়ার ক্রীড়াশীল বিচিত্র প্রেম, 
মলয়ার ও চন্দ্রাবতীর নিষ্ঠা, কাঞ্চনমালার প্রেমের অগ্রিতে জীবন-আহুতি---এক কথায়, যে 

কোন কালে যে কোন নায়িক! প্রেমের পখে চলিয়৷ যে সকল অমানুধী গুণ দেখীইয়াছেন,_- 

রাধা তাহাদের সকলের প্রতীক । রাধার পৃবরাগ, অভিসার, মিলন, মান, বিরহ ও ভাব- 

সম্মিলনের পরে প্রেমের কখা ফুরাইয়৷ গিয়াছে । কবিরা পৃথিবী আকিয়াছেন্ এবং স্বর্গ ও 
অশকিয়াছেন__কিন্ত বৈঝব কবিরা পৃথিবা ও স্বর্গ এক করিয়া দেখাইয়াছেন__তীহাদের 
আঁকা ছবি যে সত্য, চৈতন্যদেৰ তাছারই প্রমাণ। “পুববঙ্গ-গীতিকা "য় নায়িকার্দিগকে 
প্রেমের যে উত্তুঙ্গ শিখরে দেখিতে পাই, তাহা। হইতে বৈষুব কবির বৈকৃশ্ঠ আরও দৃরে,_-- 

মনে হয়, গীতিকার নায়িকাদের আর এক ধাপ পরে বৈষ্ণব কবিদের গণ্ভী সুরু হইয়াছে | 
শত শত সতী যে চিতায় পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, সেই চিতার পৃত বিভূতি হইতে রাধিকার 

উদ্তব। সেই সকল সতী ও নায়িকা হব্য-স্বরূপ, কিস্ক যখন সেই হন্য হোমাগির আহুতি 

হয়, তখন তাহার নাম হয় ' রাধা-ভাব । 

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন 
শ্রীথগেন্দ্রনাথ মিত্র 



( অকারাদিক্রমে ) 
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১%0 বৈধব পদঞ্বলী 

গুখম পংক্তি 

একি কহব রে সখি আনল ওর ০ রি ৪ 
কি পেখলু বরজ-রাজ-কুলনন্সন 
আক মোহিনী জান বধু কি যোহিনী জান “%5 
//কি লাগিয়া দণ্ডধরে অরুণ-বসন পরে 

কিয়ে সখি চম্পক-দায বনায়সি 

“কুল মরিযাদ-কপাট উদ্ঘাটল্ - 
কুলব্তী কোই নয়নে জনি হেরই 

টৈছে চরণে কর-পলুব ঠেললি 

গগনে অব ধন মেহ দারুণ এ 5 ও 

ঘর হৈতে আইলাম বাঁশী শিখিবার তরে 

/ফ্ুরের বাহিরে দণ্ডে শতবার 

,ম্পক শৌন-ক্স্থম কনকাচল -১/ ৬ 

“ চলত রাম সুন্দর শ্যাম 
চাদবদনী নাচত দেখি 

উর্ধে বেণু দিয়। সব ধেন, নাম লইন্া 
তলত খ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি 

ঠির্নি চন্দন উরে হার না দেলা ” 
ঈড্োি বাস্ধিয়া উচচ কে দিল ময়ূর পুচছ 

জপিতে তোমার নাম বংশী ধবি অনুপাষ 

“চল ঢল কাচা অঙ্গের লাবণি * 

»তাতল সৈকত বারিবিঙ্গু সময ১ 4 
. ট্তামারে বুঝাই বধূ তোমারে বুঝাই 

দধি-যন্থ-ত্বনি শুনইতে নীলমণি ২ 
ঈত্ডে শতবার খায় যাহ। দেখে তাহ চার 

গ্ষরশনে উনমুখী দরশন-সুখে-সুখী 

দাড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কাঁদে অনুরাগে 
দেইখ্যা আইলাম তারে 

দেখ মায়ি নাচত নন্দ-দূলাল 

দেখসিয়। রামের মাগো গোপাল নাচিছে ভুড়ি দিয়া 

দছ' মুখ-্দরশনে দৃহ ভেল ভোর 

ধনি ভেলি যানিনী সখীগণ মাঝ 
ধরণী জন্যিল এথা ফি পুণ্য করিয়া 
ধরবা ধরবা ধর মোর পীতধাস পত্র 
বৈর্যযং রঙ ধৈ্ধযং রাই গচছং যথুরাওয়ে 

পদবর্ভী। 

বিদ্যাপতি 4৫% 
অনস্তদাস 

চণ্ডীদাস ৮৯ 

বাস্থদেব যোঘ 

যদূনন্দন 

গোবিন্দদাস 8 

গোবিম্দদাস 

বৃন্দাবন 

রায় শেখর 

শ্তানদাস 

চণ্ডীদাস 

গোবিন্দদাস 

নসিরমামুদ 
দখিনী 

বলরাম দাস 

জ্ঞানদাস 

বিদ্যাপতি পা 

জ্ঞানদাস 

চণ্ডীদাস 

গোঘিদ্দদাসচ৮ 

বিদ্যাপত্ি ৮৫ 

চণ্ডীদাস 

ধনরায ছাস 
বাস্থদেৰ 

শ্যামদাস 
বলরাম দাস 

জ্ঞানদাস 
শযামচীদ 
যাদবেন্্র দাস 
নরোস্তম দাস 

কবিশেখর 

শীরযূনল্দন 

জানদাস 

যদূনন্দন 

৮৫ 

৩০ 

১০৫ 

৭৭ 

১৪ 

১৮ 

৪৯ 

১৫. 

৪৮ 

১৩) 

১৩) 

৬৯ 

৬১ 

৪৩" 

৭0 

8৭ 



সচা 

পথম পংক্তি 

নবরে নবনে নব নবধন শযীম 

নহাই উঠল তীরে রাই কমলমূখী 

নাগর-সঙ্রে রঙ্গে যব বিলসই 

"মামহি অক্র,র ক্র নাহি যা সম ৮ 
'িতাই, করিয়া আগে চলিলেন অনুরাগে ৮ 

ঠনীরদ নয়নে নীর ঘন সিনে "রত 2 ও 

নীলাচল হৈতে শচীরে দেখিতে 

পতিত হেরিয়া কাদে স্থির নাহি কাধে 
“পিরশ-মণির সাথে কি দিব তুলনা রে 
পাগলিনী বিষ্ুপিয়া ভিজা বস্ত্র-চুলে 
পিয়া যব আওব এ মঝ গেছে 
পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমবা। 
পরুবে যতেক করিল, স্ুৃতপ 

পুণতি করিয়৷ মায় চলিল! যাদব রায় 
প্েমষক অঙ্ক্র জাত আত ভেল ” 

ধু, কি আর বলিব আমি 3/ % * 
“বধু, কি আর বলিব তোদে 
*বধূ, তুমি সে আমার পাণ 9৮ পি ৭ 

বধ, তোমার গরবে গববিণী আমি-১৮ 8 9 
বহুদিন পবে বধূয়া এলে 

বিবিধ কৃজুম দিয় সিংহাসন নিরমিয়। 

বেলি অবসাঁন-কালে একা গিয়েছিলাম জলে 

পশ্বজ-নিজ-জ্ন হেরি আনন-চন্প 

বজবাসিগণ কান্দে ধেন-বংস শিশু 

বজবাসিগণ-জীবন শেগ 

মঞ্জু বিকচ কৃস্থম-পুক্ত 

মন-চোরার বাঁশী বাজিও ধীরে ধীবে 

মনু মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে 

পির বাহির কঠিন কপাট 

মাধব, কাহে কান্দাওসি হামে 

“মাধব কি কহব দৈব-বিপাক "৩৩ & 

মাধব, দূবরী পেখলু তাই 

»মাধব, বহুত মিনতি করি তোয় ”৯/ % » 

/ মেধব্যাষিনী অতি ঘন আদ্ধিয়ার 

- প্রত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায়রে ২০ স্ব 
' 'ধাহ] পছ' অরুণ-চরণে চলি যাড 

ক্সাহা বাহা নিকসয়ে তনু তনুজ্যোতি ১/% 
যো যুখ নিরখনে নিমিখ না সহই 

পদকর্তী। 

যদ নাথ 

বিদ্যাপতি 
গোবিন্দদাস 

গোবিন্দদাল 

বল্গ ভদাস 

গোবিন্দদ1গ 

মাধবীদাস 

গোবিন্দদাস 

পরমানন্দ 
বাস্দেৰ 

বিদ্যাপতি 
গোবিন্দদাস 
নবহবি দাস 

মাধব 

বিদ্যাপতি €% 

চতখীদাস &% 

চণ্ডীদাস 

চণ্ীদাস 

জঞানদাস 

চণ্ডীদাস 

উদ্ধবদাস 

রামানন্দ বসু 
মাধবদাস 

বলরাম 

মাধব 

জগদানন্দ 

কানাই 

চণ্তীদাস 

গোবিন্দদাস €% 

রাধামোহন 

গোবিন্দ! 

ভূগতি £ 
বিদ্যাপতি স্পা 

জানদাস 

চণ্ডীদাস 

গ্রোবিন্দদাস 

পোবিন্দদাস 

গোবিন্দদাস 

পা 

৩৪/০ 

টি 

৬৭ 

১০১ 

১০১ 



৩1০ বৈষ্ণব পদাবলী 

পথম পংক্তি 

রাইয়ের দশ। সখীর মুখে 
রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা ৯৮ 
এসপি লাগি আখি ঝরে গুণে মন ভোর ₹ 7 
ক্বীপে তরল দিঠি সোঙব্রি পরশ মিঠি 

ললিতার কথা শুনি হাসি হাসি বিনোদিনী 

নইতে কানু-মূরলীরব-মাধুরী 
শ্যাম তোমাকে নাচিতে হবে 

শিত-কমলা-কৃচমণ্ডল 
শীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম 

এর্ঠ, কেনে গেলাম যমুনার জলে . 
ই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম -/ ॥ 
সই, জানি কৃদিন স্থদিন ভেল 

ইশর্ণকি পৃছসি অনুভব মোয় 4 82 
গসহচর-অঙ্গে গোরা অঙ্গ হেলাইয়। 

সহচবী মেলি চললি বররঙ্গিণী 

সহজই বিঘম অরুণ-দিঠি তাকর 

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাধিনু ০ 
সুবাসিত বারি ঝারি ভন্বি তৈখনে 

রি গেও মধুপুর হাম কলবালা 

হরি হরি আর কবে এমন দশা হব 

হরি ভরি, ছেন দিন হইবে আমাৰ 

£হাথক দরপণ মাখক ফুল *৩/ বাঁ + 
হেদে গো মালিনী সই অছৈত মন্দিরে যাই 

+ছেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও 

হেন' কপ কবন্' না দেখি 

পদকর্তী। 

চণ্ডীদাস 

চণ্ডীদাস 

জঞানদাস£১ 

গোবিন্দদাস 

চণ্ডীদাস 

গোবিন্দদাস৫ 5 

দখিনী 

জয়দেব 

বলবাম দাস 

জগদানন্দ 

চণ্ডীদাস &৯ 

চণ্ভীদদাস 

কবিবল্লভ ৪ 

জ্ঞানদাস 

গোবিন্দদাস 

ঘনশ্যাম 

জ্ঞানদাস 
গোবিন্দদাস 

বিদ্যাপতি 

নরোতুম দাস 

নরোতম দাশ 

বিদ্যাপতি ৮ 

বল্পত 

গোবিন্দ ধোঘ ৫% 

বংশীদাস 

প্্ঠা 

৪" 

হ্চ. 

১০০ 

৪8৫ 

৬ 
প্র 
পা 

৭৯: 
৬৮ 

৯০ 

১০৮ 

১০৭ 

80 

৪৯ 



বৰ গদাবলা 
ট ( চয়ন) 

প্রথম শ্বক্ষ 

শ্রিত-কমলা-কৃচমগুল, ধত-কগ্ডল 
কলিত-নলিত-বনমাল 

জয় জয় দেব হরে |] ১।। 

দিনমণি-মওল-মণ্ডন, ভব-খগুন, 
মনিজন-মানস-ভং 

জয় জয় দেব হবে ।। ২।।| 

কালিয়-বিষধর-গঞ্জন, জন-রগ্জন, 
যদ্কূল-নলিন-দিনেশ 

জয় জয় দেব হরে | ৩।| 

মধ-মুর-নরক-বিনাশন, গরুডাসন, 

স্রকল-কেলি-নিদান 
জয় জব দেব ভরে ।| 811 

অমল-কমল-দললোচন, ভবমোচন 
ত্রিভুবন-ভবন-নিধান 

জয় জয় দেব হরে।। ৫1 

হে কমলা-হৃদয়-বিহারী, কুণুলধারী, ললিত-বনমানাবিভূঘণ দেব হরি, তোমার জয় হউক।| ১॥! 
হে সূর্ধামগুল-ভূ্ঘণ, ভববদ্ধন-ছেদনকারী, মুনিগর্ণর মানস-সরোবরের হংস দেব হরি, তোমার জয় 

উক।। ২।। 

হে কালিয়-ভুজঙ্গ-দমন, জনগণরঞ্জন, যদুকুল-পঞ্চজ-রবি দেব হরি, তোমার জয় হউক ॥। ৩॥ 

হে মুরারি, হে মধুসূদন, হে নরকাসুর-বিনাশন, গরুড-বাহন, দেবগণের আনন্দলীলার আদি কারণ দেব হরি, 

তোমার জয় হউক || ৪11 

হে পদাপলাশলোচন, সংসার-দূঃখ-হরণ, ব্রিতুবনাশুয় দেব হরি, তোমার জয় হউক || ৫ | 



২ বৈষ্ণব পদাবলী 

জনক-সুঁতা-কৃতভূঘণ, জিত-দঘণ, 
সমর-শমিত-দশকণ্ঠ 

জয় জয় দেব হরে | ৬। 

অভিনব-জলধর-সুন্দর, ধৃতমন্দর, 

শীমুখ-চন্্র-চকোর 
জর জয় দেব হরে।। ৭। 

তব চরণে প্রণতা বুয়মিতি ভাবয় 
ক্রু কৃশলং প্রণতেধ 

জয় জয় দেব হরে || ৮ || 

“শিজয়দেবকবেরিদং করতে মুদং 
মঙ্গ লমুভ্জল-গীতি, 

জয় জয় দেব হরে || ৯ 

হে জানকীভূঘণ, হে দৃঘণ-রাক্ষস-নাশন, হে দশানন-দমন দেব হরি, তোমার জয় হউক || ৬।। 

হে নবজলধর-সুন্দর, হে মন্দর-ধারী, হে কমলা-মুখচন্দ্রের সুধাপায়ী চকোর দেব হরি, তোমার জয় 

হউক । ৭ 
তোমার চরণে আমরা প্রণত ইহা ভাবিয়া আমাদের কৃশল কর) হে দেব হরি, তোমার জয় হউক || ৮ | 
শ্লিঅয়দেব কবির উজ্জলরসাশ্রিত গীতময় এই মালিক বচন আমাদের আনন্দ বিধান করে। ছে দেব 

হরি, তোমার ভয় হউক || ৯।। 



দ্বিভীম্ ত্র স্তবক্চ 

“ীরান-বিষয়ক % 
শী * 

নীরদ নয়নে নীর ঘন পিঞ্চনে 
পুলক-মুক্ল-মবলপ্ব | 

শ্বেদ-মকবন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত 
বিকশিত ভাব-কদন্ব || 

কি পেখল্ নটবর গৌর কিশোর । 
অভিনব হেম কলপতর সঞ্চর 

সুরধনী-তীরে উজোর | 

চঞ্চল চরণ- কমল-তলে বঙ্করু 
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর । 

পরিমলে লুবধ সুরাঁসুর ধাবই 
অহনিশি রহত অগোর || 

নীরদ. . . ,অবলম্ব--চক্ষদূটি মেঘের ন্যায়, কেন না উহা অবিরত জলধারা বর্ধণ করিতেছে । অবিরল 

বারিপাত হইলে যেমনব্ক্ষে বক্ষে সুকুল হয়, তেমনি গৌরাঙ্গের দেহে রোমাঞ্চরূপ মুকুলের উদ্গম 

হইতেছে। জীবন্ত প্মতাবের বিগুহ চৈতন্যপুতুকে পুম্পতরুর সহিত তুলনা কর! হইয়াছে ; 

নিরবধি চোখের জলে এই তরু বন্ধিত হইয়াছে, তাহার অঙ্গের স্বদেজল মকরন্দের মত বিন্দু বিন্দু 

ঝরিতেছে, এবং তাহাতে নানাপুকার'ভাব ফুটিয়। উঠিতেছে। 

মুক্ল-অবলম্ব-মুকুলের অবলঘ্বন-তরু। কদস্ব-সমূহ | 

বিকশিত ভাব-কদন্ব__অণ্, পুলক, স্বেদ পৃভৃতি সান্তিক ভাবোদয়ের সহিত অন্যান্য নানাপুকার ভাব প্রকাশিত 

হইতেছে। পেখনুঁ- দেখিলাম । গৌর কিশোর-_কিশোর-বয়ন্ক গৌরাঙ্গ । 

অভিনব... .সঞ্তরু-_ভাগীরথীর তীর উজ্জল করিয়া যেন একটি সোনার গাছ চলিয়া বেড়াইতেছে (সঞ্চরু) | 

অতিনব--আর কখনও যাহা দেখা যায় নাই। 

কলপতরু--শ্ীচৈতন্য গৌরবর্ণ বলিয়া, তাহাকে সোনার গাছ বলা হইয়াছে : কিন্ত তিনি সামান্য তরু নহেন, 

তিনি পরম বাঞ্ছিত ফল পৃদান করেন, প্মেরদরূপ অপাখিৰ ফল বিতরণ করেন বলিয়া তাহাকে 

কপবৃক্ষ বলা লইয়াছে। উজোর--উভ্জল । চঞ্চন-_নৃত্যপরায়ণ। 

চরণ-কমল-তলে ঝন্করু-_চরণতলে বঙ্কাৰ করিতেছে ; অর্থা ভক্তগণ (বিভোর হইয়া) পদতলে নানা 

গুণগান করিতেছেন । পরিমলে লুবধ--সুগন্ধে লুন্ধ হইয়া | ধাবই--ধাবিত হইতেছে। 

অগৌর--অক্ঞান। তাঁহার পদতলে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। অচৈভন্য অর্থ গ্রাম্যভাঘায় অঘোর 

শব্দের ব্যবহার আছে। 
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ৃ অবিরত প্রেম- রতন-ফল-বিতরণে 
অখিল-মনোরথ পূর। * 

তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিড 
গোবিন্দদাস রছ দর || 

: ৬) ডে, 
চম্পক শোন- কন্পম কনকাচল 

জিতল গৌর-তনৃ-লাবণি রে। 
উনৃত গীম সীম নাহি অনুভব 

জগ-মনোমোহন ভাউনি রে ।। 

জয় শচীনন্দন রে। শু 
ব্রিভুবন-মণ্ডন কলিযুগ-কাল- 

ভূজগ-তয়খণন রে 1] 
বিপুল পুলককৃল- আকুল কলেবর 

গরগর অন্তর প্রেম-ভরে | 

লু লন হ1সনি গদগদ ভাঘণি 
কত মন্দাকিদী নরনে ঝরে | | 

নিজ-রসে নাচত নয়ন ঢলায়ত 
গাওত কত কত ভকতহি মেলি! 

যে। রসে ভাসি ". অবশ মহিমখডল 
গোবিন্দদাস তহি পরশ না ভেলি।। 

অখিল: .. .পূর--সমস্ত বিশ্র মনোরথ পূর্ণ হইতেছে । 
তাকর. . . .দূর--শুধু দীনহীন গোবিন্দদাস তাঁহাব (তাকর) সেই চরণ হইতে বঞ্চিত হইয়া দূরে পড়িয়া 

আছে। 

২। চম্পক,...লাবণি রে--গৌরদেহের লাবণ্য চাপা, শোন ফল ও সুবর্ণ -গিরিকে পরাজিত কমিয়াছে | 
উন্ত গীম_গীবাদেশ সমুন্ত। 
সীম নাহি অনুভব--গৌবদেহের লাবণ্য চম্পক, শোনপুষ্প এবং জ্ুবর্ণ -গিরিকে পরাজিত করিয়াছে, একথা বলিয়াও 

পদকণ্তার মন তৃপ্ত হইল না,--মনে হইল এত বলিয়া'ও কিছুই বলা হইল না ; তাই এখন বলি- 
তেছেন, মে সৌন্দধ্যের সীমা অনুভব করা যায় না অর্থাৎ সে সৌন্দর্য ধারণাতীত। 

জগ-মনোমোহন--জগতের মনোমোহকর | ভাঙনি--ভঙ্গি। মগুন--অলঙ্কার, শোভা । 
কলিযুগ. ...খগুন-কলিযুগরূপ কালসর্পে র ভয় ঘিনি খণ্ডন করেন। 
বিপুল: .. ,কলেবর--সকল শরীরে রোমাঞ্চ ব্যাপ্ত হইয়াছে । লছ--লঘু, মৃদু । 
কত মন্দাকিনী, ,. -ঝরে--কত স্বর্গ ঙ্গা নয়ন হইতে ঝরিয়। পড়িভেছে। 

নিজ-রসে- নিজের প্ম-রসে ; ভিনি আপনার পেমে আপনি নাচিতেছেন। 
গাত, ...মেলি-কত ভজ্জ মিলিয়া গান করিতেছে। 
ঘে। রসে -. , 'ভেপি--যে রসে, যে পরমবন্যায় সমস্ত জগৎ ভাসিয়া গেল, গোবিন্দদাস (পদকর্ডা) সেই পরেমবন্যায় 

নিমগু হওয়। দরে থাক, তাহার স্পর্শ হইতেও বঞ্চিত রহিল। 
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/৩_ 652 
(পরশ-মণির সাথে «£ কি দিব তুলনা রে 

পরশ ছৌয়াইলে হয় সোনা | 

আমার গৌরাঙের গুণে নাচিয়া গাইয়া রে 

রতন হইল কত জনা ॥) 
শচীর নন্দন বনমালী | 

এ তিন ভুবনে যার তুলনা দিবার নাই 

গোরা মোর পরাণ-পৃতলি || 
গৌরাঙগ-চাদের ছাদে ও চাঁদ কলক্কী রে 

এমন করিতে নারে আলো । 

'অকলক্ক পূর্ণ চাদ উদয় নদিয়া-পুরে 

মনের আন্ধার দরে গেলো || 

এ গুণে সুরভি সুর- তরু সম নহে রে 

মাগিলে সে পায় কোন জন। 

না মাগিতে 'অখিল ভুবন ভরি জনে জনে 

যাচিয়া দেওল গ্রেমধন || 

গোরাচাদের তুলনা 'গোরাটাদ গোর্সাই রে 

বিচার করিরা দেখ সভে। 

পরমানন্দের মনে এ বড় আকৃতি বে 

শৌরাঙের দয়া কবে হবে || 

আড হাম কি পেখলঁ নবন্থীপচন্দ 
উপ 2 

করতলে করই বয়ন অবলম্ব || 

ও। পরশ-মণির, ...জনা-ম্পর্শ মণির সহিত শ্রীগৌরাজের কি তুলনা দিব? স্পর্শ মণি যাহা স্পর্শ করে 

তাহাই কেবল সোনা হইয়! যায়। গৌরাঙ্গ দেবের কিন্ত এমনই অন্তু শক্তি যে সে শক্তির পৃভাবে 

যে কোন ব্যক্তি শুধ নাচিয়া গাহিয়া অনায়াসে রত্ধ হইয়। যায়। 

এ গুণে... .পেমধন-গুণের দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে শ্ীগৌরাঙ্গের সহিত ফামধেনু বা 

্ সুরতরুর (কর তরুর) তুলনা হয় না। কারণ পুণ্যাত্বা ছাড়া আর কাহারও ভাগ্যে কামধেনু বা 

সুরতরুর সানিধ্য-লাভ ঘটে না; ভাঁহা ছাড়া কামধেনু বা সুরতক্ষর নিকট প্রার্থনা না করিলে 

কিছুই পাওয়া যাঁয় না; কিন্ত গৌরাঙ্গদেখ এমনই ঝরুণাময় যে আপামর সকলকেই তিনি 

(না চাহিতেই) নিজে যাচিয়া পরমধন বিলাইয়। দেন। 

৪। করতলে ., . .অবলম্ব--হস্তের উপর মুখ ন)স্ত করিয়া আছেন । 
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পুঁন পুন গতাঁগতি কর ঘর পদ্থ। 
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত ||, 

ছল ছল নয়ন-কম-_স্বিলাস। 
নব নব ভাব করত পরকাশ | 

পুলক-যুক্লবর তরু সব দেহ। 

রাধামোহন কছু না পাওল থেহ || 

সহচর-অঙ্গে গোরা অঙ্গ হেলাইয়া | 

চলিতে না পারে খেণে পড়ে মরছিয়া | 

অতি দূরবল দেহ ধরণে না যায়। 
ক্ষিতিতলে পড়ি সহচর-মুখ চায় || 

কোথায় পরাণনাথ বলি খেণে কান্দে। 

প্রব বিরহ-জরে থির নাহি বান্ধে || 
কেন হেন হেল গোর! বুঝিতে না পারি । 
জ্ঞানদাসপ কহে নিছনি লৈয়া মরি || 

সুন পুন... .পন্থ-তুলনীয়: “' ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার, তিলে ভিলে 'আইসে যায় ।”--চণ্তীদাস 
৬১ পৃষ্ঠা । 

ধর পছছ--ঘর ও বাহির (পথ)। 

খেনে, * . .একান্ত- তুলনীয় : “ মন উচাটন, নিস সঘন, কদন্ঘ-কাননে চায় 1”--চর্তীদাস।--৬১ পৃ । 
পুলক... .থেহ-_পুলকে সমস্ত দেহ শিহরিত। পুলক-মুকুলবর-_-পুলকজাত রোমাঞ্চ ; ভরু--ভরিল। রাধা- 

মোহন (পদকর্ত।) সে অতলম্পশ গ্রেমস।গরের কোন থৈ (থেহা) অর্থ,ৎ তল খুঁজিয়া পাইল না। 

চণ্তীদাসের পূর্বরাগোক্ত রাধা-ভাবের সঙ্গে এই পদের আশ্চধ্য এক দৃষ্ট হয়। জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে 
বণিত চৈতন্যদেবের পুথন ভাবোচ্ছাসের সঙ্গে মিলাইয়] পড়ন। 

৫ খেণে_ ক্ষণে, ক্ষণেক্ষণে। মূরছিয়া-_মুচিছত হইয়।। 
অতি দূরবল, . . .যায়-_দেহ এত দূর্ধল হইয়। পড়িয়াছে যে ধরিয়া রাঁখা যায় না, অর্থাৎ খাড়া করিয়া রাখা 

দৃ্ধর,-_ক্ষণেক্ষণে টলিয়া পড়ে। 

পরব--পৃর্ধ । 

খির নাহি বান্ধে_স্থৈ্যেযর বন্ধন থাকে না, অর্থাৎ স্ৈর্ষেযের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। 

প্বব, . . বাঞ্ধে__রাধাতাবে ভাবিত হইয়া গৌরাঙ্গদেব নিজের সহিত শীরাধার একাত্বতা মরে মর্খ্বে অনতধ 
করিতেছেন, এবং তাহার ফলে অতীতের কৃষ্ণবিবহ-জ্বালায় জর্জরিত হইয়া চিত্তের শ্ৈর্য7 হারাইয়া 

.. ফেলিতেছেন। 
নিছনি--বালাই। 
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উর 
পতিত হেরিয়৷ কীদে স্থির নাহি বাধে 

করুণ নয়নে চায়। 

নিরুপম হেম জিনি উজোর গোরা-তন, 
'অবনী ঘন পড়ি যায় || 

গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি। 
ও রূপ-মাধরী পিরীতি-চাতুরী 

. তিল আব পাসরিতে নারি || 
বরণ-আশ্বম কিঞ্চন-অকিঞ্চন 

কার কোন দোষ নাহি মানে। 
কমল।-শিব-বিহি- দলহ' প্রেমধন 

দান করয়ে জগজনে | 

এছন সদয় ইদয় রসময় 
গৌর ভেল পরকাশ। 

গ্রেমধনের ধনী কয়ল অবনী 
বঞ্চিত গোবিন্দদাসু || 

সন্যাসের পূর্বাভাস 

পাগলিনী বিষ্ুগিয়। ভিজ! বস্ত্রচলে। 

বরা করি বাড়ী আসি শাশুড়ীরে বলে |] 

বলিতে না পারে কিছু কাঁদিয়া ফাফর। 
শচী বলে মাগো এত কি লাগি কাতর || 

৬। পতিত হেরিয় কাদে--পতিত ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া করুণায় চক্ষু, অশ্সিক্ত হয়| 

স্থির নাহি বাধে-_তাহাদেব দুঃখ দেখিয়া মন অস্থির হইয়া যায়। 
করুণ নয়নে চায়--করুণ দৃষ্টিতে তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করেন। 

নিরুপম হেম. ...যার--অতুল্য স্বর্ণ -নিন্দিত উ্ব্বল (উজোর) গোরার দেহ ঘন ঘন ভূমিতে পড়িয়া যায়। 
নিছনি--বালাই | পিরীতি-চাতুরী--ভাভার প্রেমেব বিচিত্র ভাব। 

বরণ-আশম--বর্ণাশম ; বর্ণাশমের বিভিন়তা, এবং ধনী বা দীন-দবিদ্র কাহারও পৃভেদ ব| দোঘ গণ্য করে না। 

বিহি-_বিধাতা। দুলহ--দুর্লত। 
কমলা, .. .জগজনে-_লক্ষণী, শিব ও বিধাতার পক্ষেও যে প্মে দুর্লত, তাহা জগভ্জনকে বিতরণ করে। 

পেমধনের. . . .গৌবিদ্দদাস--সমস্ত পৃথিবীবাসীকে পুমধনের ধনী কধিলেন--কেবল গোবিল্দদাস বঞ্চিত রহিল । 

কয়ল--করিল। 



৮ বৈষব পদাবলী 

বিষ্টপ্রিয়া বলে আর কি কব জননী । 
চারি দিকে অমজল কীপিছে পরাণী || 

নাহিতে পড়িল জলে নাকের বেশর | 

টি তাক্ষিবে কপাল, মাথে পড়িবে বজর || 
খাকি থাকি প্রাণ কীদে নাচে বাম আখি। 

দক্ষিণে ভুজজ যেন রহি রহি দেখি || 
কাদি কহে বাসুদেব কি কহিব সতী । 
আজি নবস্বীপ ছাড়ি যাবে প্রাণপতি || 

/ ৮. ৮৮ 

হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও। 
বাহু পসারিয়া গোরাচান্দেরে ফিরাও || 

তে৷ সবারে কে আর করিবে নিজ কোরে । 

কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতবে || 

কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায় | 

নয়ান-পৃতলি নবদ্বীপ ছাড়ি যায় || 
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ। 

আর না করিব মোর কীর্তন-বিলাস || 

কাদয়ে তকতগণ বৃক বিদারিয়া | 
পাঘাণ গোবিন্দ ধোঘ না যার মিলিয়৷ || 

এ ৯ €% 

কি লাগিয়া দণ্ড ধরে অরুণ-বসন পরে 

কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ। 

কি লাগিয়৷ মুখ-চাঁদে রাধা রাধা! বলি কাদে 
কি লাগিয়া ছাডিল নিজ দেশ | 

৭| এই পদে চৈতন্যদেবের সন্যাসগৃহণের পৃব্বাভাস পাইয়া বিষ্টুপিয়া বিহ্বল! হইয়৷ পড়িয়াছেন। 
বেশর- নাসিকার অলঙ্কার-বিশেষ। 

বজর--বজ্ত। 

৮| পসারিয়া--পূসারিত করিয়। | তো৷ সবারে--তোমাদিগের সকলকে । 
কোনে--কোলে। কাতরে- কাতর ব্যাক্তিকে । বিলাস--আনন্দ। 

মিলিয়া--মিলাইয়া ; তুলনীয় : “ পাঘাণ মিলাঞা যায়।' 

৯1 অরণ-বসন--গেক্ষয়া বন্্র। 



গৌর়াঙ্-বিঘয়ক $ 

শ্বীবাসের উচচ রায় পাঘাণ মিলাঞ যায় 
গদাধর না জিয়ে পরাণে। 

বহিছে তপত ধার! যেন মন্দাকিনী পারা 
মুকুলের ও-দই নয়ানে ॥ 

সকল মোহান্ত-ঘরে বিধাত। বুঝাইয়া ফিরে 
তৰু স্থির নাহি হয় কেহ। 

জলন্ত অনল হেন রমণী ছাড়িল কেন 
কি লাগি তেজিল তার লেহ | 

কি কব দখের কথা কহিতে মরম-বাথা 
না দেখি বিদরে মোর হিয়া । 

দিবানিশি নাহি জানি বিরহে আকল প্রাণী 
বানু ঘোষ পড়ে মুরছিয়৷ || 

১৫৭ 

হেদে গো মালিনী সই অদ্বৈত-মন্দিরে চল যাই 

নিমাঞ্চি আইল তাহা কহিল নিতাই || 

সে চাঁচন্-কেশ-হীন কেমনে দেখিব 

দণ্-কমণ্ডল দেখি পরাণ ত্যজিব || 
এত বলি শচীমাতা কাতির হইয়া । 

শান্তিপৃর মুখে ধায় নিমাই বলিয়া || 

ধাইল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে । 

দু:খিত বল্সুভ যায় কান্দিতে কান্দিতে ॥ 

উচচ রায়-উচচ রবে, উচৈচহংস্বরে ক্রন্দনের রোলে। 

জিয়ে--বাচে। পু বিধাতা- হরিদাস, বঙ্মার অবতার বলিয়। গৃহীত। 

অলত্ত অনল-_রূপ-যৌবন-সম্পন্। রমণীতে মানুঘেব যন স্বভাবতঃ অনলে পতঙ্গের ন্যায় আকৃষ্ট হয় ; কিন্ত মহাপৃভূ 

তাহাতে বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট হইলেন না বেন? 

লেহ, নেহ--ন্লেহ, পমে। গুধু অতুলনীয় রূপ-যৌবন-সম্পনু। গ্রী নছে, তাহার পুগাঢ় পরম উপেক্ষা করিলেন 

কেন? 

১০। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্যাস গ্রহণ করিয়৷ শাস্তিপুরে অছৈত আচার্যের ভবনে আসিয়াছেন, নিতাই সেই 

সংবাদ লইয়া নবস্বীপে আসিলে শচীমাতা বলিতেছেন। 

টাচর--কৃঞ্িত। 
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বলুভ--কবির নাম। 



১০ বৈষ্ণব পদাবলী 

৬৮৮ ১১ ৮? 

নিতাই করিয়! আগে চলিলেন অন্রাগে 

আইল! সবাই শাস্তিপূুরে। 

মুড়াইছে মাথার কেশ ধর্যাছে সনুযাসীর বেশ 
দেখিয়া সবার প্রাণ ঝুরে || 

করযোড় করি আগে দীড়াইল। মায়ের আগে 

পড়িলেন দণ্ডবৎ হোয়া। 

দৃই হাত তুলি বুকে চুষ্ঘ দিয়া চাদ-মুখে 

কান্দে শচী গলায় ধরিয়া || 

ইহার লাগিয়া যত পড়াইল ভাগবত 

এ কথা কহিব আমি কায়। 

অনাথিনী করি মোরে যাবে বাছা দেশাস্তরে 

বিষ্ঃপ্রিয়ার কি হইবে উপায় ॥ 

এ ডোর কৌপীন পরি কি লাগিয়া দণ্ড ধরি 
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি। 

জীয়ন্ত থাকিতে মায় ইহা৷ নাহি সহা৷ যায় 

কার বোলে হইলা৷ বৈরাগী || 
গৌরাঙ্গের বৈরবাগে ধরণী বিদার মাগে 

আর তাঁছে শচীর করুণা । 

কছয়ে বলুভদাসু গোরাচাদের বৈরাগ 
ত্রিজগতে রহিল ঘোষণা | 

১২. 

নীলাচল হৈতে শচীরে দেখিতে 

আইসে জগদানন্দ | 

রহি কত দরে দেখে নদীয়ারে 
গোকলপুরের ছন্দ | 

১১। ঝুরে- কান্দে। পড়াইল--পড়াইলাম। 

ইহার লাণিয়া-ইহারই জন্য ; তুমি অবশেঘে সন্যাসী হইয়া আমাকে ত্যাগ করিবে এই জ্ন্য। 
বিদার মাগে-বিদারিত হইতে চায় ; ফাটিয়া যাইতে চায় । 

১২। জগদানন্দ_-মহাপুভুর অনুরাগী তক্ত, ইনি পুরীতে তাহার নিত্যসহচর ছিলেন। মহাপভু খাওয়া- 

দাওয়াতে কঠোর ভাব অবলম্বন করিলে ইনি অভিমান করিয়া নিজে না খাইয়া থাকিতেন। এই 

অভিমান-পরায়ণতার জন্য তক্তমগ্ডলী ইহাকে সত্যভামার অবতার মনে করিয়াছেন। একদা 

মহাপৃভূ ভক্ত-দত্ত সুগন্ধ তৈল ব্যবহার করিতে অনিচ্ছা! পুকাশ করিয়া সেই তৈল স্থারা পুরীর 
মলিিরে আলো আলিবার আদেশ পুদান করিলে জগদানন্দ এতটা চটটিয়৷ গিয়াছিলেন যে, তিনি 



গৌরাঙ্গ-বিষয়ক রঃ 

ভাবয়ে পঙ্ডিত রাঁয়। 

পাই কি না পাই শচীরে দেখিতে 

এহি অনমানে যায় || 
লতা-তকু যত দেখে শত শত 

অকালে খসিছে পাতা । 
রবির কিরণ না হুয় ফটন 

মেধগণ দেখে রাতা || 

শাখে বসি পাখী মদি দুটি জীখি 

ফল-জল তেয়াগিয়। | 

কান্দয়ে ফকরি ডকরি ডুকারি 

গোরাচাদ নাম লৈয়া || 

বেন যুথে যূখে দাঁড়াইয়া পথে 

কারও মুখে নাহি 'রা। 

মাধবীদাসের ঠাকর পণ্ডিত | 

পড়িল 'আছাড়ে গা || 

টি 82 

আজিকার পনের কথা শুম লো মালিনী সই 

নিমাই 'আসিয়াছিল ঘরে । 

আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া গৃহপানে নেহারিয়া 

মা বলিয়া ডাকিল 'আমারে || 

আঙ্গিনায় সেই তেলের হাঁড়িটি আনিয়। ভাঙ্গিয়া ফেল্রিয়াছিলেন। মহাপুভু জগদানন্দকে এই 

জন্য ভয় করিতেন ( জগদানন্দ চাহে আমায় বিঘয় ভুঞ্জাইতে |'-চৈ.চ.)। পুরীগমনের 

পরে শচীদেবীকে আশাস দেওয়ার গন্য মহাপুভু জগদানন্দকে নবন্বীপে পাঠাইয়াছিলেন। 

এখানে সেই ঘটনা বণিত হইতেছে। 

গোৌঁকলপুরের ছন্দ--কৃষণ গৌকুল ত্যাগ করিলে তথাকার যে ভাব হইয়াছিল সেইরূপ । ছম্দ--াঁদ, ধারা, ন্যায় । 

নটি 'যায়-শচী হয়ত চৈতন্যের শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং তাহাকে দেখিতে পাইবেন 

কিনা এই আশঙ্কা করিয়া যাইতেছেন। 

টা করিয়াছে । 
রাতা__রক্রবর্ণ ; মেধগুলি যেন কীদিয়। কাঁদিয়া চোখ বাজ। 

মাধবীদাস--পদকর্তা ; তীহার ঠাকুর যে অগদানন্দ, তিনি নবন্বীপের এই অবস্থা দেখিয়। মাটিতে আছাড় খাইয়া 

পড়িলেন। 



১২ বৈষণব পদাবল্লী 

ঘরেতে শুতিয়াছিলাম অচেতনে বাহির হৈলাম 

নিমাইয়ের গলার সাড়া পাঞা | 

আমার চরণের ধুলি নিল নিমাই শিরে তুলি 
পুন কাদে গলায় ধরিয়া || 

তোমার প্রেমের বশে ফিরি আমি দেশে দেশে 

রহিতে নারিলাম নীলাচলে। 

তোমারে দেখিবার তরে আইলাম নদীয়াপুরে 
কাদিতে কাদিতে ইহা বলে ।। 

'আইস মোর বাছ। বলি হিয়ার মাঝারে তুলি 
হেন কালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল। 

পুন না দেখিয়া তারে পরাণ কেমন করে 
কাঁদিয়া রজনী পোহাইল || 

সেই হেতে প্রাণ কাদে হিয়া থির নাহি বাঁধে 

কি করিব কহ না উপায়। 
বাসুদেব ধোঘে কয় গৌরাজ তোমারি হয় 

নহিলে কি সদ! দেখ তায় ॥। 

১৩। যেশ্সীবাস মহাপ্ভুর নিতান্ত অগ্রজ সঙ্গী ছিলেন, এবং ধাঁহার আঙ্গিনায় মহাপুভু পৃতি রাত্রিতে নত্য ও 
কীর্তন করিতেন, মালিনী সেই শীবাসের স্ত্রী ও শচীদেবীর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। এখানে বদ! 
আবশ্যক যে, শীবাস চৈতন্যদেব হইতে বয়সে অনেক বড় ছিলেন। টি 
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দেখ মায়ি নাচত নন্দ-দূলাল | 

মণিময় নুপুর কাটিপর ঘাধর 
মোহন উরে বনমাল || 

গোপিনী কত শত বালক যুথ যৃথ 

গাওত বোলত ভাল । 

তীন্দ্র দ্রিমিকি ধ্বনি তাখৈ তাখৈ শুনি 

নৃগধি দৃগধি বাজে তাল || 

লহ লন হাস ভাঘ মৃদু বোলত 

নিকসত মোতিম দত্ত রসাল। 

শ্যামচাদ দাস ভণ জগজন-জীবন 

পহ' মোর পরম দয়াল || 

ম্ 

দেখসিয়া রামের মাগো গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয় । 

কোথা গেল নন্দ রায় আনন্দ বহিয়া যায় 

নয়ান ভরিয়া দেখসিয়া || 

চিত্র বিচিত্র নাট চরণে চাদের হাট 

চলে যেন খঞ্জনিয়া পাখী । 

সাধ করিয়৷ মায় নূপুর দেছে রাজ পায় 

নাচিয়।৷ নাচিয়া আইস দেখি || 

১। ঘাধর--অলঞ্কার-বিশেঘ। উরে--বক্ষে। যুথ যুখ-দলে দলে। 

নিকসত-_বাহির হয়, পুকাশিত হয়। মোতিম- যুক্ত] । 

২1 রামের মা-_রোহিণী। 
নাট--নৃত্য। 

চরণে চাদের হাট-_পদকর্তা এখানে গরীকুফেন দই চরণের দশটি নখকে চাদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। 

দশ-্দশটি চাদ চরণে শোভা পাইতেছে। কবি তাই বলিতেছেন--দৃই চরণে যেন চাদের হাট 

বলিয়৷ গিয়াছে। 
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প্রতি পদচিহ্ন তায় পৃথক পড়িয়া যায় 
ধ্বজবভ্াঙ্কৃশ তাহে সাজে । 

যাদবেন্দ্র দাসে কয় নাটুয়া গোবিন্দ রায় 

প্রেমভরে 'অধিক বিরাজে || 

) 
[দফিসগ্ত্বনি শনইতে নীলমণি 

আওল সঙ্গে বলরাম। 
যশোমতী হেরি মুখ _. পাওল মরমে সুখ 

চুঙ্বয়ে চাদ-বয়ান || 
কহে শুন যাদুমণি তোরে দিব ক্ষীর-ননী 

খাইয়া নাচহ মোর আগে । 

নবনী-লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি 

কর পাতি নবলীত মাগে | 

রাণী দিল পূরি কর খাইতে রঙ্গিমাথর 
অতি সুশোভিত ভেল তার । 

খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিছ্কিণী বাজে 

হেরি হরঘিত ভেল মায় || 

নন্দ-দূলাল নাচে ভাললি। 
ছাড়িল মম্থন-দও উথলিল মহানন্দ 

সঘনে দেই করতালি || 

[ দেখ দেখ রোহিণী গদ গদ কহে বাঁশী 
যাদুয়া নাচিছে দেখ মোর । 

ঘনরাম দাসে কয় রোহিণী আনন্দময় 
দু ভেল প্রেমে বিভোর || ] 

হবজবত্রান্তশ--ধ্বজাকার, বজ্রাকার ও অঙ্কশাকার চিহ্ন। এই ত্রিবিধ চিহ্ন ভগবান বিষ্ণুর পাদপদে] বিদামান। 
নাটুয়া-_নৃত্যকারী । অধিক বিরাজে--অধিক শোভা পাইতেছেন। 

যাদবেন্দ্র. . , .বিরাজে--পৃর্বের পও্ক্তিতে বজব্রান্কুশ-চিহ্ের কথা উল্লেখ করিয়া শীকৃষণ যে স্বয়ং ভগবান 
পদকর্তী তাহা আমাদের ম্প্ুই জানাইয়৷ দিয়াছেন। এখন তিনি বলিতেছেন, সেই 

ঘড়েশৃষ্যশালী তগবান আজ বাৎসল্য-রসে অভিষিক্ত হইয়৷ যেন আরও অধিক শোভা পাইতেছেন, 
অর্থাৎ আরও অধিক মনোরম হইয়া উঠিয়াছেন। 

৩ আগে-সন্ুথে। নবনী-লোভিত-_-নবনী-লু্। 
প্রি--প্ণ করিয়া 1 

ভালি--ভাল, উত্তম, ্ক্দর ৰ 

ছা'ড়িল মঘন-দ৩--গোপালের নৃত্য-রসে মজিয়া গৃহকর্ম্ব বিস্মৃত হইল। 
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& ও 

সি পি 

দাঁড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কান্দে অনুরাগে 
বুক বাহিয়। পড়ে ধারা । 

না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে 
মা হইয়া বলে ননি-চোরা || 

ধরিয়া যুগল করে বাধিয়। ছান্দন-ডোরে 
বাধে রাণী নবনী লাগিয়া । 

আহীরী রমণী হাসে দাড়াইয় চারি পাশে 
হয় নয় দেখ সুধাইয়া | 

অন্যের ছাওয়াল যত তার ননি খায় কত 

হ মা হইয়া কেব বান্ধে করে। 

যেবল সে বল মোরে না থাকিব তোর ঘবে 

এ না দুঃখ সহিতে না পারে || 
বলাই খায়্যাছে ননি মিছা চোর বলে রাণী 

ভাল মন্দ না করি বিচার | 

পরের ছাওয়াল পাইয়া মারেন আসেন ধাইয়া 

শিশু বলি দয়া নাহি তার || 
অঙ্গদ-বলয়-তাড় 'আর যত অলঙ্কার 

'আর মণি-মুক্তার হার। 

সকল খসায়্যা লহ 'আমারে বিদায় দেহ 

এ দুঃখে যমুনা হব পার || 

বলরাম দাসে কর | এই কর্ম ভাল নয় 

777 ধাইয়া গোপাল কর কোড়ে। 
যশোদা আসিয়া কাছে গোপালের মুখ মুছে 

অপরাধ ক্ষমা কর মোরে || 

8। গোপাল কান্দে অনুরাগে--এ কানু? দূঃখের কানু। নয়, ইহা অনুরাগের কানু, সোহাগের কানু, 

অভিমানের কানু। | 

ছান্গন-ডৌর-_ছাদন-দড়ি। দোহন-কালে গাতীর পদবন্ধন-রজ্ভু। 

আহীরী--গোয়ালিনী, গোপী। ছাওয়াল- ছেলে, পুত্র । 

পরের ছাওয়াল--শীকৃষ্ণ যশোদাব গর্ভজাত সন্তান নন। বস্থুদেবের রসে, দেবকীর গর্ভে তাহার জলা । কংসের 

ভয়ে বন্ুদেব কৃষ্ণের জন্মের অব্যবহিত পরেই তীহাকে নন্দালয়ে রাখিয়া আসেন। নন্দ ও 

তৎপত্বী যশোদা তাঁহাকে পুত্রবং লালন*্পালন করেন। রর 

অঙ্দদ-_একপুকার বাছতৃঘণ। বলয়-_বালা। তাড়-_তাগা। 
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আওত শ্রীদামচন্ত্র রঙ্গিয়া পাগড়ী মাথে। 

স্তোক-কৃষণ অংশুমান্ দাম বস্ুদাম সাথে || 
কটি কাছনি বঙ্কিম ধাটি বেণুবর বাম কাখে। 

জিতি কঞ্জর গতি মগ্থর, ভায়্যা ভায়্যা বলি ডাকে ॥ 
গৌ-ছান্দন ডোরি কান্ধহি শোতে কানে কৃণ্ডল-খেল৷ 

গলে লপ্ঘিত গুগ্তাহার ভুজে অজদ-বাঁলা || 
স্কট চম্পক-দল-নিন্দিত উজ্জল তনু-শোভা | 
পদ-পন্কজে নৃপুর বাজে শেখর মনোলোতা || 

ওগো মা আজি আমি চরাব বাছুর । 
পরাইয়া দেহ ধড়া মন্ত্র পড়ি বান্ধ চূড়া 

চরণেতে পরাহ নূপুর || 
অলকা তিলক ভালে বনমালা দেহ গলে 

শিঙ্গা-বেত্র-বেণু দেহ হাতে। 

শ্বীদাম সুদাম দাম স্ুবলাদি বলবাম 
সভাই দাড়াঞ্া রাজপখে || 

বিশাল অর্জন জান কিন্কিণী অংস্তমান্ 
সাজিয়া সভাই গোষ্ঠে যায়। 

গোপালের কথা শুনি ' সজল নয়নে বাণী 
অচেতনে ধরণী লোটায় | 

চঞ্চল বাছুরি সনে কেমনে বাইবা বনে 

কোমল দখানি রাগ! পায় । 

বিগ্রদাস ঘোঘে বলে এ বয়সে গোঠে গেলে 

প্রাণ কি ধরিতে পারে মায় || 

৫। রঙ্গিয়া--রঙগিন। কটি কাছনি , . * “ধাটি--কটি বেড়িয়া মালকৌচা বঞ্কিমভাবে পরা । 

কাখেকক্ষে। জিতি-জয় করিয়া । গো-ছান্দন, , . .কান্ধহি--স্কন্ধে গরু বাধিবার দড়ি। 

স্ফুট, ,. শোভা" শীদামের নধপ পুণ্কুটিত চম্পকের অপেক্ষা উজ্অল। 

৬। ভালে--কপালে। দাড়াঞচা-দীড়াইয়। (অপেক্ষা করিতেছে)। 

বিশাল ,. .অংশুমান্--- সখাদের শাম। 
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৭ 

% 
শ্বীদাম আুদায দাম শুন ওরে বলরাম 

মিনতি করিয়ে তো সভারে। 
কত 'অতিদ্র নব তৃণ কৃশাঙ্কুর 

গোপাল লৈয়া না যাইহ দরে ।। 
সখাগণ আগেপাছে গোপাল করিয়া মাঝে 

ধীরে ধীরে করিহ গমন । 
নব তৃণাঙ্ছুর আগে রাঙ্গা পায় যদি লাগে 

প্রবোবধ না মানে মায়ের মন ॥। 

নিকটে গোধন রেখো মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো 

ঘরে থাকি শুনি যেন রব । 

বিহি কৈলা গোপ-জাতি গোধন-পালন-বৃত্তি 

তেঞ্ি বনে পাঠাইয়া দিব || 

বলরামদাসের বাণী শুন 'ওগো নন্দ-রাণী 

মনে কিছু না ভাবিঠ ভর। 
চরণের বাধা লৈয়া দিব আমরী। যোগাইয়া 

তোমাব আগে কিন নিশ্চয় || 

্- ৫১০ 

আমার শপতি লাগে না পাইও ধেনুর আগে 

পরাণের পরাণ নীলমণি | 

নিকটে রাখিহ বেনু পূরিহু মোহন বেণু 

ঘরে বসি আমি তন শুনি || 

[বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাম ভাগে 

শ্রীদাম দাম সব পাছে। 

তুমি তার মাঝে বাউ'ও ঙগ-াড়া না হই" 
মাঠে বড় রিপৃ-ভয় আছে রা ] 

৭| বিহি- বিধাতা | তেঞ্ি--সেই জন্য। 

বাধা--পাদ্ কা, খড়ম। পদকর্ত। রাখালের ভাবে ভাবিত হইয়া বলিতেছেন, আমরা পথে ভোমার গোপালের 

পাদ্কা যোগাইয়। দিব ; তাহার পাষে কশাঙ্কুবটি'ও বিধিবে না। 

৮। শপতি- শপথ, দিব্য । 

শদাম . .পাছে-- মাঝে তার যাইওরে কানাই _পাঠান্তব | 

তুমি...আছে-_ তৃষ্ণা হলে চেয়ে বাবি বলাই ধরিবে ঝা 

নামিও না যেন যমূনায়। -পাঠাস্তর | 

25807 9, 

রিপু-ভয়--শত্রর ভয়। 



| বৈষ্ব পদাবলী 

[ক্ষ পেলে চাঁঞা খাইও পথ-পানে চাহি যাইও 
ছি অতিশয় তণাঙ্কুর পথে । 

কাকু বোলে বড় বেনু 58571555%, 
হাত তুলি দেহ মোর মাথে ॥ ) 

খাকিহ শকরুর চায় মিনতি করিছে মায় 
রবি যেন না লাগয়ে গায় । 

] খাদবেক্তে সঙ্গে লই বাধা পানই হাতে খুইও 
টিসি নুঝিয়া যোগাবে লাঙ্গা পার রী 7. 

দণ্ডে শতনার খায় যাহা দেখে 'তাহা চায় 
চান দাধি এ ক্ষীর-নবনী | 

রাখি'ও আপন কাছে ভোকছানি লাগে পাছে 
আমার সোনার যাদূমণি || 

শুন বাপ হলধর এক নিবেদন মোর 
এই গোপাল মায়ের পরাণ । 

যাইতে তোমার সনে সাধ করিয়াছে মনে 
আপনি হইও সাবধান || 

দামালিয়। যাদ্ মোর না জানে 'নাপন পর 
ভাল-মন্দ নাহিক গেয়ান । 

দারুণ কংসেল চর তাল্লা ফিলে নিরন্তর 
আপনি হইও সাবধান || 

চাহি-_ভাল করিয়া লক্ষ্য কলিয়া । 
কারু. -কানু--কাহাবও কখায় বড গরুগুলি চরাইতে যাইও না। 
হাত - -মাথে_ আমার মাথায় হাত দিয় এ সকল কথা দিব্য কবিয়া বল। 
রবি- রৌদ্র । 
পানই--পাদূকা ; “পানই * শব্দ “উপানৎ” হইতে আসিয়াছে ; উপানৎ- জুতা । 
৯1 ভোকছানি লাগা--ক্ষ্ধা-তুষ্ণায় গলা শুফাইয়া শাসরদ্ধ হওয়া | দাষালিয়া--দামাল ; দ্বন্ত; অস্থির । 
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বাম করে হলবর দক্ষিণ করে গিরিধর 
শুন বলাই সাবধান-বাণী | 

বাসুদেব দাস বলে তিতিল নয়ন-জলে 

মরছিয়া পড়িল ধরণী || 

প্রণতি করিয়া মায় চলিলা যাদব বায় 

আগে পাচ্ছে ধার শিশুগণ। 

ঘন বাজে শিক্গা বেণ গগনে গো-খ্র-রেণু 
শুনি মবার হরধিত মন || 

আগে আগে বতসপাল পাছে বায় ব্রজ-বাল 
হৈ হে শবদ ঘন রোল। 

মধ্যে নাচি যায় শ্যাম দক্ষিণে সে বলরাম 

বজবাসী হেরিয়া বিভোর || 

নবীন রাখাল সব 'আবা আবা কলরব 
শিরে চূড়া নটবর-বেশ। 

আসিয়া বমুনা-তীরে নানা রঙ্গে খেলা কনে 
বত কত কৌতুক বিশেঘ 1! 

কেছে] যায় খধ-্ডান্দে কেহো কারো চড়ে কান্ধে। 

কেহো নাচে কেছো গান গায়। 

এ দাস মাধব বলে কি শোভা বমুনা-কলে 

রম-াঁনাই আনন্দে খেলায় || 

তিতিল--সিক্ত হইল, ভিজিল। 

হলধর--বলরাম | গিরিধব--শীকৃক ; যিনি গোবদ্ধন ধাবণ করিয়াছিলেন । 

বাম কবে... .সাবধান-বাণী_-ক্ষত এবং বলবাম উভয়েই অসীম শক্তিশালী : উহাদের জন্য যশোদার তয় 

উৎকণ্ঠা কবি বেশ একট জি লৌভুক ঘনুভৰ কলিতেছেন। 

১০। বজ-বাল-ব্জেব বালক | শবদ -এনদ | 

রোল--ত্বনি। শৃঘ-ছান্দে-ব্ঘের ভঙ্গিতে । 



২০ বৈষ্ণব পদাবলী 

৮৮ ১১ ঠা 

চলত রাম জুন্দর শ্যাম 
পাঁচনি কাচনি বেত্র বে - 

মুরলী-খুরলী গান রি 
প্রিয় শ্ীদাম স্ুদাম মেলি 

তরণি-তনয়া-তীরে কেলি 
নবলী শাঙলী 'আওরি আওরি 

ফকরি চলত কান রি।| 

বয়সে কিশোর মোহন ভাতি 
বদন ইন্দু জলদ-কাতি 
চারু চক্ত্রি গুপ্তা-হার 

বদনে মদন-ভান রি| 
'আগম-নিগম-বেদ-সার 
লীলায় করত গোঠ-বিহার 
নসিরমামদ করত আশ 

চরণে শরণ-দান রি || 

১২ 

বিবিধ কুক্তম দিয়া সিংহাসন নিরমিয়া 
কানাই বসিলা রাজাগনে | 

রচিয়া ফুলের দাম ছত্র ধরে বলরাম 
গদ গদ নেহারে বদনে || 

অশোক-পন্নব-করে জুবল চামর করে 
জুদামের করে শিখিপুচছ 

ভদ্রসেন গাথখি মালে পরায় কানাইয়ের গলে 
শিরে দেয় গুঞজাফল-গুচচ || 

১১। পাচনি--গোচারণের যাষ্টি। কাচনি-দড়ি। খুরলী--অভ্যাস। 
মুরলী-খুরলী গান রি-_মুবলীতে অভ্যাস করা গান (বাশীতে সাধা গান) গাহিতেছে। 
তরণি-তনয়া_মূর্য্যকন্যা, যমূনা। 

বদন... .কাতি-মুখখানি চাদের ন্যায় এবং কান্তি মেঘেব মত। 
চার চত্দি--সুল্পব শিখিপুচচ-চুড়া ! ভান--দীপ্তি, শোভা । মদন-ভাধ-- মদনের দীপ্তি । | 
আগম- -. *বিহাব--আগম-নিগ্-বেদেব মিনি সান, অর্থাৎ মূল পৃতিপাদ্য, সেই অখিল বিশেন আদিকাবণ 

বিরাট পুরুত্ব আজ লীলার ছলে সামান্য রাখালবেশে গোষ্ঠবিহার করিতেছেন। 
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স্তোক-কৃষ আনাগোন। ঠাঞ্চি ঠাঞ্চি বানায় থান 
আজ্ঞা বিনে আসিতে ন৷ পায়। 

শ্রীদামাদি দূত হৈয়া কানাইয়ের দোহাই দিয়া 
চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়ায় ॥ 

করযূগ যুড়ি তথি অংশুমান করে স্তৃতি 
রাজ-আভ্গ-বচন চালায় | 

বা করে বেদ-ধ্বনি পড়ে আশীর্বাদ-বাণী 
দাম ভুদাম নাচে গায় || 

অতি মনোহর ঠাট নিরমিয়া রাজপাট 
কতেক হইল রস-কেলি। 

এ দাস উদ্ধব কয় সখ্য-দাস্য-রসময় 

সেবয়ে সকল সখা মেলি | 

১১১ 

চাদমুখে বেণু দিয়া সব বেনু নাম লইয়া 

ডাকিতে লাগিলা উচচস্বরে। 

শুনিয়া কানুর বেণু উদ্ঘ মুখে ধায় ধেনু 

 পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে || 
অবসান বেণৃ-রব ধুঝিয়া রাখাল সব 

আসিয়া মিলিল নিজ-স্খে | 

যে বনে যে ধেণু ছিল ফিরিয়া একাত্র কৈল 

চালাইলা গোকলের মুখে || 

শ্বেত-কান্তি অনুপাম আগে বায় বলরাম 
আর শিশু চলে ডাহিন বামু। 

শীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে 

তার মাঝে নবঘনশ্শ্যাম || 

ঘন বাজে শিক্ষা বেণু গগনে গো-ক্ষব-রেণু 

পথে চলে করি কত ভ্গে। 

যতেক রাখালগণ * আবা আবা খশে খন 

বলরাম দাস চল্ সঙ্গে || 

১২। স্তোক-কঞ্কচ-কফের জনৈক সখা। বাট--বান্দণ-বালক, এখানে মধুমল ; ক্ষসখাদের মধ্যে 

ইনিই বা্ধণ ছিলেন। কৃষ্ণ রাখাল-রাজা সাজিলে মধুমললই বু1ল্ণ-পণ্ডিতেৰ মাজ পরিতেন। 

১৩1 গো-ক্ষৰ-বেণ--গরুর খুরের আঘাতে উদ্থিত ধুলিরাশি। 

আবা আবা- ক্রীড়া স্থগিত রাখার সঙ্কেত-সূচক শব্দ-বিশেঘ। 



বৈষব পদাবলী 

কালিয়দমন 

১৪ 

২২ 

কালিন্দীর এক দহে কালী নাগ তাহা রহে 

বিঘ-জল দহন সমান । 

তাহার উপরে বায় পাখী যদি উড়ি যায় 

পড়ে তাহে তেজিয়া পরাণ || 

বিঘ উলিছে জলে গ্রাণী যায় যদি কূলে 

জলের বাতাস পাঞ্া মরে । 

স্বাবর জঙ্গম যত কলে মরি আছে কত 

বিঘ-জালা সহিতে না পাবে || 

দেখি যদনন্দন দ্ট-দর্প -বিশাশন 
উঠিলেক কদন্বের ডালে। 

তাহার উপরে চড়ি ঘন মাল্সাট মারি 

ঝাপ দিল কালী-দহ-্জলে || 

দেখিয়া রাখালগণ কান্দিয়া আকল-মন 

পড়ে সভে মূরছিত হৈয়া । 

ককরি শ্রীদাম কান্দে কেহ থির নাহি বাদ্ধে 
ক্ষণেকে চেতন সতে পাঞ্ || 

কি বলি যাইব ঘরে কি বশিব যশোদারে 
ধেন-বওস কান্দে উভরায়। 

শুনিতে এ সব বাণী পাঘাশ হইল পানি 
মাধব 'অবনী গডি যায় |। 

১৫ 

বুজবাসিগণ কান্দে ধেন-বতস শিশু | 
কোকিল ময়র কান্দে যত মুগ পশু || 
যশোদা রোহিণী দেহ ধরণে না যায়। 
বে মাত্র বলরা্ প্রবোধে সভার || 

১৪। দহে-_নদীর কোন অংশের চারিদিক্ শুকাইয়া যে একটা৷ জলাশম খাকিয়া যায়, তাহাকেই * দহ" বলে। 

বড় হইলে উহা হুদ নামে অভিছিত হয। 
দহন__অগ। পাঞা--পাইযা । ফুকবি--চীৎকাব করিয়া। 
থির নাহি বান্ধে--নন স্থির করিতে পাবে না। উভরায়--উচেচঃস্বরে । 
পাঘাণ. .. .পানি-_-পাঘাণ দ্রব হইয়া জলে পরিণত হইল । গড়ি-গড়াগডি। 
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নন্দ উপানন্দ আদি যত গোপগণ। . 

ধাইয়া চলয়ে বিষ করিতে ভক্ষণ | 

*শিদাম জুদাম আদি যত সখাগণ। 
সবে বলে বিঘ-জল করিব ভক্ষণ | 

নলরাম রাঠে সভায় গ্রবোব করিয়। | 

খনি, উ্টিছে কালী-দমন করিয়া || 

১৬ 

'বজবাসিণণ-জীবন শেঘ ) 

দেখিয়া উঠিলা নটন-বেশ || 

কালিয়-ফণায় নটন রঙ্গ | 

হোরি জনূ তনু জীবন-সঙ্গ || 

মরণ-শরীরে আইল প্রাণ। 

হেরিয়া এছন সবছ' মান || 

ফণীয় ফণায় দমন করি । 

নটবর-ভঙ্গে নাচয়ে হরি || 

ভাঙ্গিল দরপ ভূক্বগ-ঈশ। 

উগরে অনল-সমান বিষ || 

ফণি-মণিগণ পড়য়ে খমি। 

ভূগ্নয়ে চরণ-নখর-শশী || 

নাগাঙ্গনাগণ করয়ে স্তৃতি। 

শনি বুজমণি হরিষ-মতি || 

ফণিপতি অতি হইয়া ভীত। 

শরণ লইল চরণ নিত || 

ফণিপতি বরে অভয় করি। 

জল মঞ্চে তীরে আইলা হরি || 

মাতা যশোমতী লইল কোরে । 

মাধব ভাঁগয়ে আনন্দ-সাঁগরে | 

১৬। নটন-নৃত্যশীল। 
. 

হেরি... ,সঙ্গ__তাহা দেখিয়া যেন (জনু) দেহ পুনরায় জীবনে সঙ্গে একত্র হইল, অর্থাৎ দেহে প1ণ আসিল। 

যরণ-শরীরে-_মৃতদেহে । 

হেরিয়া... .মান_তীহাকে দেখিয়া সকলে (সবছ') এইকপ মনে করিলেন (মান) যে, তাহাদের মৃতদেহে 

পুনরায় পণ আসিল। ব্ছন-_ এরূপ । ৃ 

তপ্লয়ে_ভোগ করে। সর্প-রাজের মাথার উজজল মণিগণ খসিয়া পড়িল। বর্প-রাজ মণিহারা হইয়াও 
শু শী ] ্ র্ 

ৃ 

কঞ্চনখ-চন্দ্রের শোভা মস্তকে ধারণ করিয়া সেই স্ুখই উপতোগ করিতে লাগিল 

বরে--বরদান সারা | 
সঞ্জেহইতে। কোরে-ক্রোড়ে, কোলে। 



৪ 

বজ-নিজ-জন হেরি আননশ্চন্দ | 

হেরই ভুখল চকোরক-ছন্দ || 

কাহুক' বয়ানে না নিকসয়ে বাত। 

কর-সরসীরুহে মাজই গাত || 
বিঘ-জলে জন দাহন ভেল। 

বজ-প্রেমামতে শীতল কৈল || 
যৈছন যাহে করই সম্ভাঘ। 

সবহ' আলিঙ্গয়ে গদ-গদ-ভাঘ || 

সহচরীগণ লোচন ভরি দেখ । 
ঈখদবলৌকনে করু 'অভিঘেক || 

পূরল মনোরথ দরশ-রস-পানে। 
জানন্দে সুবদরননী আপনা না জানে || 
দ্বিজকূল আকুল আনন্দে ভাস। 
নিরখি নিরাপদ মাধবদাস ॥ 

১৭] বৰ্জ-নিজ-জন. .. .ছন্দ_ব্জবাসী স্বজনগণ (বভ-নিজ-জন) শীবুষেের মুখচন্দ্র (আমন-চম্দ) দেখিয়। 
(হেরি) পিপাসিত (ভুখল) চকোরের মত (ছন্দ) তাকাইয়া রহিল (হেরই)। 

কাহছক-_-কাহারও । না নিকসয়ে--বাহির হয় না। বাত--কথা। 

কর... .গাত-তাহার। শীকৃষ্ণের গায়ে (গাত) পদ্[তুল্য কোমল হস্ত (কর-সবসীরুহ) বূলাইতে লাগিল 
(মাজই--মার্জন করিভে লাগিল) বজবাসীদের মনের অবস্থা তখন এক্ধপ যে ভাঘা৷ তাহা 
পকাশ করিতে পারে না, তাই তাহার নির্বাক্ হইয়া দাড়াইয়া শীকঞ্চের সর্বাজে নিজেদের বলযাণ- 

হস্ত বৃলাইয়া দিতে লাগিল । 

বিঘ-জল্গে. * . *কৈল-বিঘাক্ত জলে (বিঘ-জলে) শীকৃষ্ণের অঙ্গ পুডিয়৷ যাইবার মত (জন) হইতেছিল, 
বজবাসীদের প্রেমামৃত তাহা শীতল করিল (কৈল)। 

যৈছন , ,. ,সম্ভাঘ-_যে যেকপ সম্তাঘণের যোগ্য, তাহাকে সেইন্ধূপে সম্তাঘণ করিলেন। 
সহচরীগণ. , . . দেখ--সহচরীগণ তাহাকে নয়ন ভরিয়া দেখিল। 

ঈঘদব......অভিঘেক--আবার (পেষপূর্ণ) কটাক্ষ (অপাজ-দৃট্টি) দ্বারা তাহার অভিঘেক করিল। 
্ুবদনী-্চুযুখী ; এখানে শীরাধা। তিনি আনন্দে আত্মহারা হইলেম। 



১৯ 

১। আকাশ... .শোভা-শীকষ্ণের উচচটডাস্তিত মযূব-পুচেছের দিকে চাহিয়া মনে হয়, বুঝিবা তাঁক!শের 

চক্তর্থ স্তবক্ 

শীষের ও ্ত্ীরাধার ব্লগ 
২ ৫ 

চূড়াটি বাদ্ধিরা উচ্চ কে দিল ময়ূর-পুচ্ছ 
ভালে সে রমণী-মনোলোভা | 

আকাশ চাহিতে কিবা ইঞ্জের ধনকখানি 
নব মেঘে করিয়াছে শোভা ॥| 

মল্লিকা মালতী-মালে গাখনি গাখিয়া ভালে 
কেবা দিল চুড়াটি নেডিয়া। 

হেন মনে অন্মাণি বহিতেছে স্ররধূনণী 
নীল খিরি-শিখর বাতিয়া || 

কালার কপালে চাঁদ চন্দনের ঝিকিনিকি 
বেবা দিলে ফা বঙ্গিধা | 

রজতের পাতে কেব! বালিন্দী পৃজিয়াছে 
জবা কন্তম তাছে দিনা || 

দিকে চাহিয়া নব-মেঘে ইদ্দসনূব শোভ। নিবীক্ষণ করিতেছি । 

মলিকা . . . .বাহিযা-মোহন চড়া বেভিযা থবে খবে মাপতার মালা দূলাইয়৷ দিয়াছে.: ভাহাতে মনে হইতেছে 

যেন স্বুরধূণীর ধাবা বহিতেছে | চিমগিবি হইতেই গঙ্গাৰ উদ্তব, কিন্ত আমি দেখিতেছি, 

নীলগিরি হইতে গঙ্গাৰ ধারা বহিতেছে। 

কালার কপালে... .ফাণ্ড রঙ্গিয়া__শীকৃষ্ণের কৃষবর্ণ পৃশস্ড ললাট ভুড়িযা সারি সারি চন্দানের টিপ এবং তাহার 

মাঝে মাঝে ফাগুর বিন্দ্। যেন কোন ভাগাবতী রজতের আধারে জবাফল দিয়৷ যযনার কাল 

জলে ভাসাইয়া দিয়াছে (যমুনা দেবীর পৃক্জার জন্য)। 

41807 8.1, 



বৈষব পদাবলী 

হিজল গুলিয়! কালার অঙ্গে কে দিয়েছে 

কালিন্দী পৃজিল করবীরে। 
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয় 

শ্যাম"রূপ দেখি ধীরে ধীরে || 
৫ 

৬ পি 
১০০০১০০ 

মঞ্জু বিকচ কুজম-পু্ন 
মধপ-শব্দ গঞ্জি গুপ্ 

কঞ্জ র-গতি গঞ্জি গমন 
মণ্ডল কুলনারী । 

ঘন-গঞ্জন চিকুর-পৃর্জ 
মালতী-ফল-মাল রঞ্ 

অঞ্জন-যুত কঞ্জ-নয়নী 

খগ্ধন-গভিতহাকী | 

কাঞ্চন-রুচি রুচির অঙ্গ 
অলে অঙ্গে ভর অন 

কিন্কিণী করকন্কণ মূদ 
ঝঙ্কৃত মনোহারী || 

নাচত যুগ ভুর-ভূজঙগ 

কালিদমন-দমন-রজ 
সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে 

রঙ্গিল নীল শাড়ী | 

৮৫৬ 

হিচ্ুল. .করবীরে-_শীকৃষ্ণের কাল অঙ্গে রক্তবর্ণ হিঙ্গুল গুলিয়া কে ছিটাইয়া দিয়াছে । তাহাতে মনে 
হইতেছে, কে যেন রক্তকরবী দিয়া কুষ্$সলিল। যমুনার পজা করিয়াছে। অথবা শীকৃষের কাল 
অঙ্গের ঠাই ঠাই লাল। (যথা, অধরে, করতলে ইত্যাদি) মনে হয় যেন কেহ রক্তকরবী দিয়া 
যমুনার পৃজা করিয়াছে। 

শ্যামরূপ " " " 'ধীরে ধীরে_-পদকর্তার মনে হইতেছে, নানাবর্ণ-বিভূঘিত এই অনপম রূপ এক-নজরে দেখিবার 
বস্ত নয়; ইহা ধীরে ধীরে রহিয়া-বসিয়া উপভোগ করিবার সামগী। 

২। মঞ্র- সুন্দর । 

ওঞ্--গুপ্তনধ্বশি। এখানে শীরাধার চরণেব নৃপুর-গুঞ্জনধ্বনি। 
গঞ্জি-_গঞ্জনা করিয়া, লাঞ্ছিত করিয়া । কৃপ্জর-গতি--গজ-গতি। 

মঞ্জুল-_লুন্দর। রঞ্জ--রঞ্জক, রাগজনক, পীতিজনক। 
অঞ্জন-হুত--ক্বজলযুক্ত। কণ্ত-নয়নী- পদ্[পলাশলোচনা । 
নাচত, . . .দমন-রঙ্গ--কা'লিয় নামক ভয়গ্কর বিষধর ভুজঙ্গকে যিনি দমন করিয়াছিলেন, সেই ভুজঙ্গ-দমন শী- 

কৃষ্ককেও দমন করিতে পারে এমন রঙ্গ (অর্থাৎ ক্রীড়াকৌশল) পকাশ করিয়া শীরাধার 
কটাক্ষপর্ণ নয়নেব ্ুভুজন-যুগল (ফণা। তুলিয়া) নাচিতেছে, শ্রীকৃষ্কে কাছে পাইলেই যেন 
দংশন করিবে । 



শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার রূপ 

দশন কৃন্দ-কৃম্ুম-নিন্দু 
বদন জিতল. শারদ ইন্দ 

বিন্দু বিন্দু ছরমে ঘরমে 
প্রেমসিন্ধু প্যারী || 

অমরাবতী-যুবতীবৃন্দ 

হেরি হেরি পড়ল বন্ধ 

মন্দ মন্দ হসনানন্প 

নন্দন-সুখকারী || 

মণি-মানিক নখে বিরাজ 
কনক-নপুর মধুর বাজ 

জগদানন্দ খল-জলরুহ 

চরণকি ঝলিহারি || 

বিশ্ব... .বরমে--পথ চলার শ্রমের ফলে 

খল-জলরুহ_স্থলের জলরুহ (পদ্য)! পদ্ম জলেই শোভা পায়, 

পাইতেছে। 

৭ 

শীরাধাব অঙ্গে বিন্দু বিদ্দু ঘাম দেখা দিয়াছে । 

শ্ীকষ্চের চরণ-পদ্] কিন্ত স্থলেই শোতা। 



পহ৪ম স্তলক্ 

রাগ ৪ অনুরাগ 

/ হে কেবা শুনাইল শ্যাম-দাম | 

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো 
আকুল করিল মোর প্রাণ |] 

না জানি কতেক মধ. শাম-নামে আছে গো 
বদন ছাড়িতে নাহি পারে। 

জপিতে জপিতে নাম 'আবশ করিল গো 

কেমনে পাইব সই তারে ।। 

নাম-পরতাপে যার এভন করল গো রর 

অঙ্গের পরশে কিবা হয় । 

যেখানে বসি তার নয়নে দেখিয়া গে! 
যুবতী-ধরম কৈছে রয় || - 

ঘসরিতে রি মনে পাঁসরা না বার গো 

কি করিব কি হবে উপায় | 

কহে ছিজ চণ্ডীদাসে কলবতী কুল নাশে 

আপনার যৌবন যাচায়।) 

১। এই কবিতাঁটিতে পুথমতঃ নাম শোনাব পুমক্ষ । সামান্য নায়ক-নায়িকার নম শুনিয়া পেম উৎ্পন 

হয় না। দ্বিতীয়তঃ নামের মাধূরয--ইহাও ভগবৎ-প্মের লক্ষণ। তূতায়ত; নাম-জপ (মন্ত্রস্য স্ুলঘচচারো 

জপঃ)--ইহাও ভগবৎপরেম ভিন অন্য কিছু বুঝায় না। 

পরতাপে--পুতাপে। 

এঁছন--এইরূপ ( অবশ ) ; শুধু নামের পুভাপে অর্থাৎ নাম জপ করিতে করিতে যখন আমার অঙ্গ এইরূপ 

অবশ হইয়া আসিতেছে, তখন তাহাব অঙ্গের স্পর্শে না জানি কি হয়। 

নয়নে দেখিয়া গো-_সেই নাঁমের বসতি যেখানে অর্থাত যে দেহে, সেই দেহ বা রূপ দেখিয়া যুবতী-ধর্ধ্ধ (সতীত্ব) 
কেমন করিয়া থাকে £ পাঠান্তর--' সেখানে থাকিয়া গো।'? 

আপনার যৌবন যাচায়--কুলবতী অর্থাৎ সতী-সাধী রমণীগণ সেই নাম শুনিয়া এবং রূপ দেখিয়। জাপন আপন 
রূপ-যৌবন মাধিযা দান কবে। 

সাখারণ নায়ক-নারিকার পেমে যে গপুন আত্মসমপ ণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ভগবৎ-পেমের উন্মাদনা 
ও সর্পুকার আত্মাভিমান-বিলযেৰ জাগতিক উদাহরণ । এই ধারণাই “ পূর্বরাগে 'র ও ' অনুরাগে 'র কবিতী- 

গুলির মূলে নিহিত রহিয়াছে। | 
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রাধার কি হৈল অন্তরে বাথা | 
বসিয়৷ বিরলে থাকযে একলে 

না শানে কাহারো কথা || 

শাহ বেয়ানে চাছে মেঘ-পানে 

শা চলে নয়ান-্তাবা | 

| বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে 
যেমত যোগিনী-পারা | 

এলাইয়া বেণী - ফুলের গণথনি 
দেখয়ে খসায়ে চুলি। 

হসিত বয়ানে চাহে মেধ-পানে 

কি কহে দুহাত তুলি।! 
একদিঠ করি ২. ময়ুর-মমূর্বী- 

ক করে নিরীক্ষণে। 

চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয় 
কার্পিয়া-খধর মনে 

২1 এই পদে চণ্তীদাস রাধার পূর্বরাগ্ের যে অবস্থা বর্শন। করিয়াছেন মহাপ্ভুর জীবনে অনেকটা সেইরূপ 

দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। তগবৎপ্মের উদয় হইতেই মহাপুভ একা নির্জনে বমিয়া কাদিতেছেন--চৈতন্য- 

ভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল পু ভূতি গৃঙ্থে সেই ভাবের বিস্তৃত বর্ণ না আছে। 

ধেয়ানে-্ধ্যানে। 

না চলে... .তারা_মেধ-দর্শনে মৃগ্ধ হইয়া তাহাতেই নিশ্চলভাবে শৃ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখে । তুলনীয় : 

“ মাধবেন্দ্র পুবী-কথা অকথ্য কথন। 

মেঘ-দরশন মাত্র হয় অচেতন।” চেতন্যভাগবত। 

' বিরতি আহারে--যতি-ধর্মের নিয়মানুসারে উপবাস। মহাপুভু পুথম প্রেমাবেশে জাহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া- 

ছিলেন। 

রাঙ্গাবাপ পরে--গেরুয়৷ রঙ্গের কাপড় পরিধান করে--রাধা নীলাম্বরই পরিতেন, কিন্ত যোগিনীর মত এক্ষণে 

বেশতৃঘার পুতি বিরক্ত হইয়াছেন। এখানে সন্যাস-ধর্ের পৃতি স্পট ইঙগিত। এই সকল পদে 

চণ্ডীদাস মহাপৃভুর “ আগমনী” গান করিয়াছেন। 

যেমত যেগিনী-পারা-_-এখানে ইঙ্গিত আরও স্পট । 

এলাইয়া . ...চুলি--ফুলের গণথনি খুলিয়া ফেলিয়া চুলের বর্ণ নিবিষ্টভাবে দেখিতে থাকেন; কারণ তাহাতে 

কষ্চের বর্ণ দেখিতে পান। 

চুলি-চুল। 

একদিঠ. .. .নিরীক্ষণে_ ময়ূর-মযুরীর কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের নীলাভক্্ণ বর্ণ আছে--এজন্য একদুষ্টে তাহা 

দেখিতে থাকেন! 
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ঘরের বাহিরে 'দণ্ডে শতবার 

তিলে তিলে আইসে যায়| 

মন উচাটন নিশ্বাস সঘন 

কদশ্ব-কাননে চায় ।। 

রাই এমন কেন বা হৈল। 

গুরু দরজন ভয় নাহি মন 
কোথা বা কি' দেব পাইল || 

সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল 

সম্বরণ নাহি করে। 

বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি 

ভূষণ খসাঁঞা পরে || 

বয়সে কিশোরী রাজার কৃমারী 
তাহে কৃলবধূ বালা 

কিবা 'অভিলাঘে বাঢ়য়ে লালসে 

না বুঝি তাহার ছলা ॥ 
তাহার চন্িতে হেন বুঝি চিতে 

হাত বাঢ়াইল চাঁদে । 
চণ্ডীদাস কয় ' করি অনুনয় 

ঠেকেছে কালিয়া-ফীদে || 

6) 

গল গল কাঁচা অঙ্গের লাবণি 
অবনী বহিয়া যায় | 

ঈঘত হাসির তরক্গ-হিলোলে 
মদন মূরুছা পায় || 

৩। তিনে তিলে-মুহ্র্তে মুহূর্তে । উচাটন--উদ্বিগু । দুরজন-দুর্ভন। 
গুরু... .পাইল--গুরুজনকে ভয় করে না,দূ,৫ঁনের নিন্দাবাদে ভয় নাই, কোন দেবতা বোধ হয় ইহাকে পাইয়া 

বঙিয়াছেন। 
তাহার চরিতে. . ..চাদে--তাহার চরিত্র দেখিয়া এমন মনে হয় যে সে চাঁদ ধরিবার জন্য হাত বাড়াইতেছে, 

অর্থাৎ অতি দ্নত কোন সামগৃণী পাওয়ার জন্য আশা করিয়াছে। 
নি ঢল ঢল... .অবনী বহিয়া যায়--ঢল ঢল কাঁচা (তরল) অঙ্গ-কাস্তি যেন ভূতলে হিয়া চলিয়াছে. অর্থাৎ 

সে অপরূপ তরলতাপূর্ণ লাবণো যেন পৃথিবী ভাসাইয়া দিল। 
হিলোলে--হিল্লোলে। ' মদন মূরুছ! পায়-স্বয়ং মদন যৃচিছত হইয়া পড়েন। 
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কিব। সে নাগর কি খেণে দেখিলু 
ধৈরয রহল দূরে । 

নিরবধি মোর চিত বেয়াকল 

কেন বা সদাই ঝুরে।। 

হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া: 
নাচিয় নাচিয়া যায়। 

নয়ান-কটাখে বিষম বিশিখে" 
| পর্মাণ্ বিদ্ধিতে ধার | | 
মালতী ফলের মালাটি গলে 

হিয়ার মাঝারে দোলে । 

উডিরা পড়িয়া মাতল ভ্রমর 

ধূরিয়। থুরিয়া বুলে || 
নপালে চন্দন- ফোটার ছাটা 

লাগিল হিরার মাঝে । 

না জানি কি ন্যাধি মর্মে বাধল 

ন। কহি লোকের লাজে || 

এমন কঠিন নারীর পরাণ 

বাহির নাহিক' হয় 

না জানি কি জানি হয় পরিণামে রী 

দাস গোবিন্দ কয়।। 

9. 
সহজই বিন অরুণ-দিঠি তাকর 

গার তাহে কাটিল কটাখ। 

হেরইতে হামারি "ভদি উন-অস্তর 
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ধৈরয--ধৈধ্য। বেযাকল--ব্যাকুল। ঝুরে-কাঁদে। 

বিঘম বিশিখে--দারুণ শরে। মাতল--উনাত্ত। বলে ভ্রমণ করে। 

৫ দিঠি-_নয়ন। তাকর--তাহার। কটাখ-_-কটাক্ষ | ভেদি-_ভেদ করিয়া। 

উর-অস্তর--বক্ষের অস্তস্তল | ছেদল--ছেদন করিল। ধৈরজ-শাখ- ধৈর্যের শাখা । 

সহজই. .. .শাখ-_একে ত আপনা হইতেই তাহার রাগারুণ নয়নদুটি দুংসহ। তাহার উপর আবার বক্র কটাক্ষ । 

আমার পানে চাহিবামাত্র (সে কটাক্ষ) আমার বক্ষের অস্তস্তল ভেদ করিয়া আমার ধৈধ্যের শাখা 

ছেদন করিল। 
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এ সর্ধি, বিহরয়ে কো পুন এহ | 

পীত বসন জনু বিজুরী বিরাজিত 
সজল জলদ-রুচি দেহ || 

€ মৃদু মৃদু তানি ০5 
দারুণ মনসিজ-আগি । 

যাকর ধমে ধরম-পথ কলবত 

হেরই রছ পূন ভাগি ।) 

তহি' পূন বেণু অথরে ধরি ফুকরই 
দহইতে গৌরব লাজ । 

কহ ঘনশ্যাম- দাস ধনি এছন 
'আনহ হৃদয়ক মাঝ || 

কি পেখল্ বরজ- রাঁজ-কুলনন্দন 
রূপে বহুল পরাণ । 

নিরমিয়া রসনিধি 'আগারে না দিল বিধি 
প্রতি অঙ্গে অধিক নয়ান || 

এ সখি. : . *দেহ--সখি, এই যে বিহার করিতেছেন, ইনি কে? সজল মেধের লাবণ্য ইউঁহার দেহে । তাহাতে 
আবার পীত-বসন পরিয়াছেন। মনে হইতেছে যেন মেঘের কোলে বিদ্যৎ বিরাজ করিতেছে । 

উপজায়ল--উৎপাদন করিল। মনসিজ-আপি--কামাগি,। 
মৃদু মৃদূ.. .. .আগি-যৃদূ ম্দূ সম্ভাঘণ এবং হাস্যের দ্বারা আমার অস্তরে দারুণ কামানল জালাইয়া তুলিল। 
হেবই-দেখে। রক্ষ পুন ভাগি-কিস্ত দূ থাকে। অর্থাৎ অগ্সর হইতে পাবে না। 
যাকর, ., ,ভাগি--যাহার (যে কামাগর) বুমে কুলরমণী ধন্দপথ দেখিয়াও অগ্রসর হইতে পারে লা। শীরাধা 

পৃন্বেই বলিয়াছেন, শীকৃষণের কুটিল কটাক্ষ তার ধৈর্যের শাখা ছেদন করিয়াছে । এখন সেই 
কীচা ডালে আগুন লাগায় ধোঁয়ায় চারিদিক একবারে আচছন্ হইয়া গিয়াছে। 

তহি পুন. ., *লাজ-_তাহার উপর আবার কুলকামিলীর কুলগন্ব এবং লজ? পুড়াইয়া ভস্মে পরিণত করিবার 
"জন্য অধরে বেণু ধরিয়া তাহাতে কু দিতেছে অর্থাৎ ফুঁ দিয়া অগিকে আরও পবলভাবে 
পু্জলিত করিয়। তুলিতেছে। 

“ বেণু অধরে ধরি ফুকরই '--ইহার দুই অর্থ--(১) বেণুতে ফুঁ দিতেছে অর্থ ]ৎবীশী বাজাঈিতেছে। (২) 
বাশের চোঙ্গায় ফু দিয়া অগিকে পুবলতর তেজে পূজলিত করিয়া তুলিতেছে। 
উ্ছন--এঁধপ। আনহ--অন্যেরও, অপর পক্ষেরও অর্থাৎ শীকৃষণেরও। 
কহ. *. .মাঝ--পদকর্তী বলিতেছেন--নুন্দরি, এপ অবস্থা শুধু তোমারই হয় নাই, শীকৃষেরও এ একই অবস্থা । 
৬। বরজ-বজ। : রূপে রহল পরাণ--ূপে পাঁণ লাগিয়া রহিল। 

নিরষিয়া- নির্মাণ করিয়া। 
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একে সে চিকণ তম কাঞ্চন-অভরণ ্ 

কিরণহি ভুনন উজোর। - 
দরশনে লোচন লোরে 'অগোরল 

না চিহ্ল বাল কি গোর || 
মহজে দ্গঞ্চল শরণ কঞ্জ-দল 

তালে বাত ফল-খল সাজে | 
চিঠি মোব পরশিতে :.. ৪ হাসি অলখিতে 

খেল লহ জদি মাঝে |। 
সনগ কাপোল লোশ মণি-কগুল 

ঝপপ দিনল-ভাস | নু 
'ও লপ-সাণি দিগি ভবি না পেখলঁ 

দৃখিয়। অনন্ত দাস | 

সপ 

পালো মঞ্ি জালো না-- 

জানিলে যাইনাম না কদন্বের তলে । 
চিত মোর হিয়া নিলে ছলিরা নাগর ছলে || 
(পের পাারে আঁখি ডুপি সে রহিল । 
। যৌনলের লনে মন হারানিয়া গেল |) 
(ঘিরে বাইতে পখ মোর হৈল অফুরান। 
ভন্তরে বিদরে হিয়া পি' জানি বরে প্রাণ ॥। 

চন্দন চান্দের যাঝে মুগমদ বান্ধা | 
তার মাঝে হিয়ার পৃতলি' রেল বান্ধা || 
কেটি পীত-বপন রসনা তাছে জড়া। 
নিবি নিবসিল কল-স্লক্ষেল কৌড়া 12) 

কিরণহি-কিরণেতে উজোর- উজ্জ্বল 
অগোরল- আগৃলাইল, অবরুদ্ধ ক্বিল। চিহ্ুলু-চিনিলাম। সহজে-_স্বভাবতঃ। 
দগঞ্চল- নেত্র-পরাস্ত। বঞ্জ-দল--পদা-দল ; পদের পাপড়ি। 

অলখিতে--অলক্ষ্যে | লোল--চঞ্চন ; দোদুল্যমান | ঝাপল--ঢাকিল। 

দিনকর-ভাস--সূর্যোর দীপ্তি। লাবণি--লাবণা। দিঠি--দৃষ্টি, নয়ন। 

৭। যৌবনের... .গেল- যৌবনের শ্বপৃ-কাননে পুবেশ করিয়া আমাৰ এই রূপমুগ্ধ চিত্ত বাহিরে আলিবার 

পথ খু"জিয়া পাইতেছে না,রূপের গোলকধাধাঁয় ঘুরিয়া মরিতেছে। 

অফুরান-_যাহা ফুরায় না, অনস্ত। 
ঘরে. . ..অফুরান--ঘরে ফিরিবার পথ আজ আমার নিকট অনস্ত বলিয়া মনে হইতেছে অর্থাৎ সংসার এবং আমার 

মধ্যে আজ অনস্ত ব্যবধান রচিত হইল। 

রসনা-_কটি-ভুঘণ-বিশেঘ। জডা-জড়িত। কৌড়া-_কুঁড়ি, অঙ্কুর 
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৩৪ বৈষব পদাবলী 

জান্তি কুল শীল মোর সব বৃঝি গেল। 

তূবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল || 

৫ লী সতী হৈয়া দৃ-কূলে দিল্ দৃখ 

্গানদাস কছে দঢ় কবি থান বৃ”ঃ ] 

সই, কেনে গেলাম যমুনার জলে । 

নন্দের নন্দণ চাদ পাতিয়া পের ফাদ 

ন্যাধ ছিলি কদন্ছেব তলে || 

দিয়া ভাগ্য-নুধা চার 'অঙ্গছাটা আঠা তার 

আঁখি-পাখী ভাচাও পড়িল । 

ণ-মপা খেইকালে পড়িল পের জালে 
বাশী--ফাঁগি গগার লাগিল || 

বৈর্য-শীল-হেমাগার গুরু-গৌরব-সিংহদ্বার 

নরম-নপাট ছিল ভায়। 

লংশীরব-সজাপাতেও পড়ি গেল 'অকস্মাতে 

ভুমি কবিল আমাম || 

(আমার) চিন্শালে মন্ড ভাতা রাখ চিল দিখরাতি 
ক্ষিপ্ত কৈল কটাক্ষ-আঙ্কশে | 

দণ্টের শিকর্প কাটি চারিদিকে যায় ছুটি 
না পাইলাম আহার উদ্দেশে || 

ঘোঘণা--পরচার ; এস্থলে কলঙ্ক-পৃচার। দঢ়-দৃঢ়। 

৮। নন্দের নন্দন... .তলে-_নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধ হইয়া কদশ্ব-বৃক্ষের তলায রূপের ফাঁদ পাতিয়া 
দাঁড়াইয়া আছেন। 

দিয়া হাস্য... .পড়িল--ব্যাধ যেমন পুলোতনজনক চার দিয়া ও নলে আঠা মাখাইয়৷ পাখী ধরে, 
কৃষ্ণ ঠিক তেমনি করিয় হাস্য-স্ধার চার ফেলিযা ও অঙ্গকাস্তির আঠা দিগা আমার নয়ন- 
পাখীকে ধরিয়াছে। 

ধৈর্যা-শীল-হেমাগার * * * -আমায়-__আমার চিত্ত ধৈর্য এবং শিষ্টাচারের হেম-তাগার হইয়া উঠিয়াছিল, সেই ধন- 
ভাগডারের মিংহদ্বার ছিল গুরুজনের পূতি সম্রম ও মর্ষযাদাবোধ এবং তাহার কপাট হইয়াছিল 
ধর্ম। 

বংশীরব-বজ্রাধাতে - .  -আমায়- শীকুষ্ণে বংশীববের বজ্রাঘাতে আমার সেই ধন-ভাগার অকস্মাৎ ভাঙি য়] 
পড়িল। আমায় একেবারে সকল দিক হইতে ধূলিসাৎ করিয়া দিল। অথবা আমার আম্ব্ি- 
বোধকে একেবারে পলিসাও কবিয়া দিল। 

চিত্তশালে - * * -উদ্দেশে--আমাব চিত্তশালায় মাতসর্ষ্যেন মত্ত মাতঙ্গ কুলগব্তের শিকল দিয়া বাঁধা ছিল, শকৃষণের 
কটাক্ষ-অঙ্কুশের আঘাতে আজ শিকল কাটিয়া কোথায় যে টঁটিয়া পলাইল, তাহার আর উদ্দেশ 
পাইলাম না| 
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কালিয়। কুটিল বানে কুল-শীল কোন্ খানে 
ডুবিল, উঠিল ব্রজের বাস। 

প্রাণমাত্র আছে বাকী পাও বঝি যার সখি 

ভণয়ে জুগুদানন্দ দাস | 

৭. 
০ % 0 

যাহ। যাহা নিঞধসয়ে তন, শন-জ্যোতি 
তাহ তাহ। বিজ্ঞরি চমকময় হোতি || 
াহ। যাহা অরুণ-চরণ চল চলই। 

তাহা তীহ। খল-নমল-দল খলই |] 
দেখ সখি পে বনি গহচরী মেলি । 
'আমারি জীবন সঞ্জে করতহি খেলি ॥। 
যাহ৷ যাহা ভাল্গুর ভাঙ বিলোল। 
তাহ। তাহা উছলই কালিন্দী-হিলোল || 

যাহা যাহা তরল বিলোকন পড়ই। 
তাহ! তা! নীল উপল বন ভরই || 
যাঁচা যাহ। হেরিয়ে মবিন হাস। 
তাহা তাহা কন্দ-কুমুদপরকাশ ॥ 
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান | 
চিনলহঁ রাই চিনই নাহি জান || 

কালিয়া. . ..বাস-_-শীকৃষ্ণের আকর্ষণ কুটিল বন্যার মত আমার কুল-শীল সব বো।খায় ভাসাইয়া লইয়। গেল। 

আজ হইতে আমাব বজেন্ন বাস উঠিল। 

৯। এইটি এবং ইহার পরেরটি শ্রীকৃষ্ণের পুব্ধরাগের পদ। 

যাহা যাহা-যেখনে যেখানে | নিকময়ে-_নিঃস্যত হয়! তনু- ক্ষীণ, কশ। 

তনু--দেহ। তাহ তাহা--সেখানে সেখানে । 

বিুরি--বিদুযুৎ। চমকময় হোতি-চমকায়। 

চল- চঞ্চলভাবে। চলহ'---চলিয়া যায়। 

থল-কমল-দল--স্থলপদ্ের দল। খলই-- (যেন) স্মলিত হয়। 

দেখ সথি কো ধনী, . . .খেলি-হে সখি দেখত, এ কোন্ বনী যে সহচবীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমার জীবন 

লইয়া খেলা করিতেছে। 

তাঙ্গুর- বঙ্কিম। ভাঙ়ু-বু। মুগধল--মুগ্ধ হইল। 

চিনলর্'. . . .জান--যুগ্ধ হইয়াছে বলিয়া রাঁধাফে চিনিয়1ও চিনিতে পারিতেছ না। 
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সহচরী মেলি চললি বররঙ্গিণী 

কালিন্দী করই সিনান | 

কাঞ্চন শিরীঘ-. কুসুম জনু তনু-রুচি 
দিনকর-কিরণে মৈলান || 

সজনি, সো ধনি চিতবঃ চোর | 

চোবিক প্থ ভোরি দরশায়লি 

॥ চঞ্চল নয়নক ওর |! 

£কামল চরণ চলত অতি মন্থর 
উত্তপপত বানু বেল। 

হোরইতে হামারি গজল দিঠি-পঙ্কজ 

দৃছ' পাদ্ক করি নেল||) 
চিত-নয়ন মঝু দৃহ' সে চোরায়লি 

শুন হৃদয় অব মান। 

মনমথ পাপ দহানে তনু জারত 
গোবিন্দদাস ভালে জান || 

বেলি অবসান-কালে একা গিয়েছিলাম জলে 

জলের ভিতরে শ্যাম রার। 

ফলের চুড়াটি মাথে মোহন মুরলী হাতে 
পন কানু জলেতে লুফায় || 

১০। সিনান-_দ্ান। মেলান- যান । চিতক চোর- চিত্ু-চোর। 

চোরিক পন্থ--চুরির পথ, চৌধ্য-পঙ্থা। ভোরি-_বিভোর কবিয়া, ভ্ঞানশূন্য করিয়া । 
নয়নক ওর--নয়নের প্রান্ত, কটাক্ষ, অপাঙগ-দৃ্টি। বালুক বেল--বালুর বেলী, যমুনা-সৈকত। 

কোমল চরণ. , . .করি নেল-_শীরাধার স্ুকোমল পদদ্বয় মুর গতিতে সাবধানে চলিতেছে, কারণ যমুনা-সৈকত 

পৃখর সূর্যযকিরণে উত্তপ্ত । শুীক্ষ বলিতেছেন, সেই মন্থরগামী চরণদুটির পানে চাহিবামাত্র 
শীরাধা আমার সজল বিমুগ্ধ নযন-পদ্াদূটিকে ভাহার পাদুকা করিয়া লইল অর্থাৎ সেই ম্সকোমল 
পদদ্বয়ে আমান বিমুগ্ধ চক্ষদুটি পাকার মত মংলগু হইয়া রহিল| শীরাধার পতি শীকৃষ্ণের 
অনুরাগ পু,খম দর্শনেই এত পুবঝল যে উত্তপ্ত বালুকার উপর দিয়। »লিবার সময়ে রাধার কষ্ট 
হইতেছে ইহা ভাবিয়া মনে নদে নিজেব চক্*্দটিকে পাদ্কা-রূপে কর্পন। কৰিতেছেন। 

চিত... .চোরাযলি-চিত্ত এবং লঘন দৃউই সে চবি কবিল। 

শূন. ...মান-হৃদয় এখন শূন্য বলিমা মনে করিতেছি। জার৩--দঞ্চ। 

১১। জলের. . * *রায়-_-যমুনাব জলে শ্যামের পৃ তিবিদ্ব দেখিয়া মুগ্ধা শীরাধ। ভাবিতেছেন যে, জলের ভিতরেই 
তিনি লুকাইয়া আছেন। 
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যমূনাতে ঢেউ দিতে বিশ্ব উঠে আচন্বিতে 
বিথের মাঝারে শ্যাম রায়। 

চুড়ার টালনি বানে ত্রিভঙ্গ-ভঙ্তিম ঠামে 
ছেরির। সে ঝুল রাখা দায়ু।। 

'পৃন জলে দিতে ঢেউ লোঁখাঁশু না দেখি কেউ 
জল স্থির হৈলে দেখি কানু। 

সবি বি বনে করি ধর্পিবারে শাহি পারি 

'গনুবাগে জলে ডুবেছিন |) 
কর বাড়াইরা সাই শ্যামের নাগাল নাহি পাই 

লন্দিতে বান্দিতে আইলাম ঘরে । 

হায় আমি অভাগিনী ন| পাইলাম শ্যাম গুণমণি 

সেই দুখে হৃপর লিদনে || 

নন্ু রামানন্দের বাণী শুন শুন বিনোদিনী 
অশ্ারণে জলে ডুবেছিলে। 

পঝিতে নারিলে শার। ভালে ছিল খঙ্গ-্ডায়া 

শ্যাম ছিল কদদধের মলে ।। 

৫১ 
নহাই উঠল তার রাই খমলমুখী 

গমুখে হেবল বর কান। 

গুরজন সঙ্গে লাজে ধনি নতমুখী 

কৈসনে হেরব বরান || 

সখি হে, অপরূব চাতুরী গোরী। 

সব জন তেজি 'অগুসরি সঞ্চরি 

'আাড় বদন তঁহি' ফেরি || 

জল... .কানু--তরঙ্গ উঠিলে পুতিবিস্ব অদৃশ্য হইতেছে ; আবার জল স্থির হইলে দেখা যাইতেছে। 

বনু. ...বাণী-_' চণ্ডীদাসের বাণী '-_পাঠান্তর | 

1ই-_প্মান করিয়া । 

রে রা বয়ান_-গুরুজনের সঙ্গে রাই চলিয়াছে কাজেই লজ্জায় নতমুখী ;-কেমন করিয়। শীকৃষের মৃখ 

দেখিবে। 
্ 

সধি হে... ,ফেরি--এক সখী অন্য সথীকে বলিতেছে-_সথি, রাধার অপূর্ব চাতুরী। সকলকে ত্যাগ করিয়া 

আগাইয়া গিয়া সে বদন আড় করিয়া
 ফিরাইল। 



বৈষ্ব পদাবলী 
৬৩৮ 

তঁহি পুন মোতি-হার তোড়ি ফেকল 
কহত হার টুটি গেল। 

সব জন এক এক চনি সঞ্চর 

শ্যাম-দরশ ধনি লেল || 

নয়ন-চকোর কাহ,-মুখ-শশিবর 

কএল অমিয়-রন-পান । 

দহ" দৃছ' দবশনে রস পসারল 
'কবি বিদাপতি ভাণ 

4) 
অবনত আনন কএ হম রহলিছ' 

বারল লোচন-চোর | 

পিয়া-মুখ'রুচি পিবএ বা'ওল 
জনি সেচাদ চকোর || 

তত সঞ্চো হঠে হটি মোঞ্চে আনল 
ধএল চরণ রাখি । 

মধুপ মাতল উডএ ন পারএ 
তইঅও পগারএ পাখি || 

তঁহি পুন--ঙাহার পর আবার। ভোড়ি-ছি ডিয়া | 

ফেকল--ছড়াইয়া ফেলিয়া দিল | কহত--কহিল। 

চুনি-_কৃড়াইয়া | সঞ্চন--ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। 

তঁহি পৃন. .. .লেল-_তাহার পর আবার মোতিহার ছিঁড়িয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়। ফেলিয়৷ দিল (যাহাতে কুঁড়াইতে 
বিলম্ব হয়)। বলিল, আমার হার ছিড়িয়া গেল। তখন সকলে এখান-সেখান করিয়া হেট- 
মুখে খু"টিয়া খুটিয়া একটি একটি করিয়া মুক্তা কুড়াইতে লাগিল। সেই ফাঁকে রাধা শীকৃষ্ণকে 
দেখিয়) লইল। 

পসারল- পুসারিত হইল। 

১৩। কএ- করিয়া । রহলিছ'-_রহিলান । বাবল--বারণ করিলাম । পিবএ--পান করিতে। 

অবনত, * * .চকোর- আমি বদন অবনত করিয়া রহিলাম এবং আমার লুন্ধ লোচন-চোরদুটিকে নিবারণ 

করিলাম অর্থাৎ আমার চোখদুটি পাছে চুরি করিয়া ফাকি দিয়া শীকৃষণকে দেখিয়া লয়, সেই ভয়ে 

মুখ তুলিলাম না| কিন্তু তাহার বাধা মানিল না। চকোর যেমন চাদের সুধা পাঁন করিবার 
জন্য ছুটিতে থাকে, আমার চোখদুটি সেইরূপ পি য়তমের মুখ-কুচি পান করিবার জন্য ধাবিত হইল । 

ততন' সঞ্চো--সেই স্থান হইতে। হঠ--হঠকারী, গোয়ার, একগুয়ে। হটি--হটাইয়া, ফিরাইয়] | 

ততছ". .. .পাখি--সেই স্থান হইতে সেই একগুয়ে নয়নদ,টিকে জোর বরিয়। ফিদাইয়। আনিয়া আমার চরণে 

ধরিয়া রাখিলাম অর্থ 1৩ চোখের দৃষ্টি চরণে স্থাপিত করিলাম অর্থাৎ দৃষ্টি নত করিলাম। মধু 
পান করিবার পর মত্ত ভ্রমর উড়িতে পারে না, তথাপি পক্ষ বিস্তার করে, অথাৎ উডিবার জন্য 
ছটফট করিতে থাকে ; তেমনি আমার রূপমুগ্ধ নন উড়িবার শক্তি হারাইয়াও পক্ষ বিস্তার করিতে 
ছাড়িল না। 



পৃর্বরাগ ও অনবাগ রি 

মাধব বোলল মধুর বাঁণী 

গে শুনি মুদু মোঞ্জে কান | 
তাহি অবসর ঠাম সাম ভেল 

ধরি ন্ প'চবাণ | 
তনু-পমেবে পগাহনি ভাসলি 

পুলক তৈসন জা । 
চুনি চুনি ভএ কাঁচুজ ফাটলি 

বাভ-ললরা ভাগ | 

ভণ নিদ্যাপতি কম্পিত কর হো 
বোলনল বো? ন যায । 

নাজ] শিনগিংহ বপনারায়ণ 

শ্যাশসন্দব--কাষ || 

একে কলবতী ধনি নাহে সে অবলা । 

ঠেকিল পিঘম প্রেনে কত সবে দ্বালা || 

'শবাখন বেয়াপি কহন লাচি যায়। 

নে করে কানর নাম বনে তরি পায়।। 

পায়ে পনি কীদে গে চিকর গড়ি ফাঁর। 

মোনা পৃতলি যেন ভুমেতে লোটার় ॥ 

পৃছয়ে লানুব কথা ছল চল আখি। 

কোথায় দেখিলা শাম কহ দেখি গখি। 

চ্ডীদান বলে কীদে কিসের লাগিয়া | 

সে কালা আছায়ে তার হৃদয়ে জাগিয়া || 

মাধব. .পাঁচবাণ--মাধব মধুর বাণী বলিলেন, আমি তাহা 
শুনিয়া বণ ১ দিম অথাৎ হস্তঘারা বর্ণ আচছাদন_ 

করিলাম। সেই অবসরে অর্থাৎ কানে হাত চাপা দিতে যেটক্ সময লাগে তাহারই মধ্যে 

সেইস্থানে মদন ধনু ধরিয়া আমাৰ বৈরী হইল, অর্থাৎ শদাথাভে আমাকে অস্থির করিয়া তুজিল। 

পসেব--পশ্েদ, ঘাম | পসাহনি-_পুসাধনী, অঙরাগ। তৈসন--সেইরূপ, তেমনই জধিক। 

তনু-পসেবে, .,. ভাণ্তদেহের ঘামে অজরাগ ধুইয়া ভসিয়া গেল। দে এত অধিক পূদবাহি ত হইল যে 

চুন চুন শব্দ করিয়া কীচলি ছিঁড়িয়া গেল এবং বা
ছর বলয় ভগু হইল। 

হো--হয়। 

তণ... .যায়-_বিদ্যাপতি বলিতেছেন--কব কম্পিত হইতেছে, কথা আবেগ-রছ। হইতেছে 

১৪ | অকথন--যাহ। কহা যায় না, অথাৎ যাহা কথায় বুঝান যাঁয় না। 

গড়ি যায়--গড়াগড়ি যায়, লুটাইয়। যায় 



রি টা মলি, 

9 ০৫৫, 

পক, দরপণ মাথক ফুল | 

নয়নক আঞচন মুখক তাঙুল || 
ক মুগমদ এ পীম্ ভার । 

দেহক সরবস গেহক সার |) 

পাপীকৰ পাখ' মীনক পানি। 

* ভীবক জীবন চাষ এঁচে জালি || 

(হু বৈছে মাধব কহ তুছ মোয়। 
নিদ্যাপত্তি কহ দভ্ভী দোহা ভোগ 1) 

১৮৮ ১৬ 

1 রূপ লাগি আখি ঝুবে গুণে মন ভোর। 
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি 'ঘঙ্গ মোর |) 

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে | 

পন্বাণ পিরীতি লাগি খির নাহি বান্ধে || 

সহ, ঝি আর বলিল। 

যে পণ বর্যাছি মনে সেই সে করিব | 

নাপ দেখি ভিবাদ 'আরতি মাতি টটে। 

বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে | 

১৫। হাথক--হাতের। দরপণ--দপণ। মাথন--মাথার | 

মুগমদ--কন্তুরী-লেপন। গীমক- গীবাব | সবব,--সর্জ্দ| 

পাখীক-_পাখীর 1 দছ'-দইকনো 

তুছ' কৈছে ....হোয়- লাধা বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ, তুমি আমার পক্ষে হাতের দর্প প-স্বরূপ (পূর্বকালে 
হিন্দ্ স্ত্রীলোকের যুখ দেখিবার জন্য সর্বদা হাতে দর্পণ রাখিতেন, সেটি তীহাদের ব্ড় পরিয়ভিন্ঘি চিল। 
উড়িঘ্যা ও অপরাপর স্থলে পাথরে রচিত ও অঙ্কিত অনেক নারীমূভির হাতে দর্পণ দৃষ্ট হয়। বিবাহের বাল 
বরের হাতে অনেক স্বলে দর্প ণ দেওয়া হয়); মাথার ফুল, নয়নের অঞ্জন, মুখের তাম্বল, বক্ষের মৃগ্মদ টিতে 

পণীতি, গলার হার, দেহের সর্বস্ব, গৃহের সার, পাখীর পক্ষ, মৎস্যের জল, জীবের জীবন, ; অথাৎ তথিই 

আমার সব। কিন্ত তোমাকে এত ভালবাসিয়াও তুমি যে কে তাহা বুঝিতে পারিলাম না । (ভক্ত ভগবানকে 

এত গভীরভাবে অন্তরে অস্তরে অনুভব করিয়াও তাহার বিরাট রহস্যের তত্ত, বুঝিতে না পারিরা ক্ষণে ক্ষণে 
দ্বিধার ভাবে মনে ভাবেন-তিমি কেঃ এত করিয়াও তাহার তত্ব তো কিছুই বঝিতে পারিলাম না।) 
তুমি তো আমার সব--কিন্ত হে মাধব, তূমি কেমন তাহা আমাকে বল। বিদ্যাপতি বলেন, তোমরা দইজনে 

দুই- জনেরই মত ; অর্থাৎ ভগৰান্ যেমন অসীম, তক্তের পরমও তেমনই অসীম। ূ 

১৬1 আঁখিঝুরে- চোখের জল পড়ে। আরতি--ব্যগুতা, এ্রকান্তিবণী ইচছা| 
আরতি নাহি টুটে--আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না। | 



ূর্ধরাগ ও অনুরাগ 

দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা। 

দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা ॥ 

হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধূ-ধার। 

লহ লহ হাসে পহ' পিরীতির সার || 

গুরু-গরবিত মাঝে রহি সখী-সগে। 
পূলকে প্রয়ে, তনু শ্যাম-পরসঙ্গে || 
পৃলক ঢাকিতে করি .কৃতু পরকার। 
নয়নের, ধারা, মোর বহে অনিবার ||. 

ঘরের যতেক সাবে করে কানাঁকানি। 

জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে তেজাই আগুনি || . 

1 ৩টি ৭ 

(মন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি! 
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি || 

দহ" কোরে দূ" কীদে বিচেছদ তাঁবিয়া । 

আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া || 

জল বিনূ মীন যেন কবন্' না ভীয়ে। 

মানুঘে এমন গ্রেম কোথা না শুনিয়ে 

. ভানু-কমল বলি সেহো হেন নয়। 
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয |. 

চচ্তিকংজ্রলদ কহি সে নহে তুলনা । 

সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা। 11 

দরশ... ,গা-দর্শন এবং স্পর্শের আশায় শরীর এলাইয়া পড়িতেছে। পছ'-_পভৃ। 

গুরু-গরবিত মাঝে--গুরু ও প্জনীয়গণের মধ্যে । পরসঙ্গে--পৃসজে | 

পলক ঢাকিভে. .. .পরকার-_দেছে যাহাতে বোমাঞ্চ-পুকাশ না 3, তঙ্জন্য কত চেষ্টা করি। পরফার-_ 

ূ পকার, উপায় ; কিন্তু পৃবহমাপ অশ্ব আমার সমস্ত লুফাইবার চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দেয়। 

'লাজ-ষরে , *" আগুনি_- লজ্জা ও গৃহের মুখে আগুন (আগুনি) জালাইয়। দিলাম (ভেজাই)। 

১৭1 কোর--ক্রোড, কোল, আলিঙ্গন | 

দছ' কোরে... ,ভীবিয়া-অত্যন্ত নিকটে থাকিয়াও নিজেদের মধ্যে বিচেছদের দূরত্ব অনুতিৰ করিয়া উভয়ে 

দুঃখিত হয়। 

৬ .রয়-শর্য ন এবং কমলের পরম্পরের পুতি ভালবাসার কথ। আমরা বলিয়া থাকি বটে, কিন্তু রাধাকৃষের 

পেমের তুলনায় সে তালবাসা। কিছুই ন
য়, কারণ শীতের সময় পদ্য যখন মবিয়া যাঁয়, সূধ্য তখনও: 

দিব্য সুখে থাকে । যে প্রেমে এক
জন আর এক জনের স্খ-ুখেকে নি

তের করিয়া লইতে না 

পারে, সে পরষের সহিত এ পেমের কিরূপে তুলনা হইতে পা
রে ? 

চাতক... .কণা--চাতক এবং মেঘের পরস্পরের পুতি ভালবাসার কথা আমরা বলিয়া থাকি, কিন্ত এ প্রেমের 

সহিত তাহারও তুলনা হয় না; কারণ বরধাকাল না আসিলে মেধ চাতককে এক বিশ্দু জল দেয় 

না, অর্থাৎ এ পরম সাময়িক, নিত্যকালের নন । 

৪--18079-1, 

ভানু 



বৈষ্ণব পদাবলী 

কৃষুমে মধূপ কহি সেহো৷ নহে তু! 

না যাইলে ভ্রমর আপনি না দেয় ফুল 

কি চার চকোর-চান্দ দছ সম নহে। 

ব্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাসে কহে || 

৬ ১৮ 

ন্নাপে ভরল দিগি সোগঙরি পরশ মিঠি 

পুলক না তেজই অঙ্গ । 

মোহন মুরলী-রবে শ্ুতি পবিপূরিত 

না শুনে আন পরসঙ্গ ॥ 
সজনি, অব কি করবি উপদেশ । 

কান-অন্রাগে মোর তনু-মন মাতল 
না শুনে ধরম-লব-লেশ || 

নাসিকাহো সে অঙ্গের সৌরভে উনমত 
বদনে না লয় "সান লাম। 

নব নব গুণগণে বান্ধল মঝু মনে 
ধরম রহব কোন গাম | 

গৃহপতি-তরজনে গুরুজন-গরজনে 
অন্তরে উপজয়ে হাস । 

তি এক মনোরগ যদি হয় অনুরত 
পুছৃত গোবিন্দদাস || 

কৃসুমে, : . .ফুল--পুষ্প এবং ভ্রমরের যে ভালবামাব কথা ববিবা বলিযা গাবেন, তাঁহাও ইভার কাছে কিছুই শর) 

কেন না ভ্রমর ফুলের নিকট আসিলে তবে সে মধ্ পায় ফুল নিভে গিয়া তাহাকে মধু দিয়া 

আসে না, অথাৎ এ প্রেমে দজনেন সমান আগ্রহ শাই। 

১৮। রূপে, ** *দিঠি- (শ্যাম) পে আমাব নয়ন (দিঠি-ুদ্ষ্টি) পরিপূর্ণ হইয়া গেল। 

সোঙরি , * . -অঙ্গ--সেই মধুর স্পর্শ সুন্বণ করিয়া আমার অঙ্গে মুভর্ম, রোমাঞ্চ হইতেছে । 
না... .পরসঙ্গ--আমার কানে সর্বদাই সেই বাঁশী বাজিতেছে : অন্য কথা (প্রসঙ্গ) সেখানে পবেশ করিতে 

পায় না! 
লব-লেশ--কণামাত্র । লব--লেশ, কণা । 

নাসিক হো--নালিকা। 

নব. ,. .ঠাম--গৃতন নূতন গুণবাশি আমার চিত্তকে অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। সেখানে ধর্দোর আর 

স্থান হইবে কোথায় ? 

অন্তরে * . . 'হাস-সআত্বীয়-স্বজনের তর্জন-গর্জনে আমার শুধু হাসি পায়; (তাহারা ত জানে না যে আমার চিত্ত 
আমার বশে নাই)। 

তহি'*» 'অনুরত--একমাত্র কামনা এই যে তিনি যদি আমার পুতি অনরক্ত, প্রীতিমান্ হন। 



প্ৰ্বরাগ ও অনরাগ ৪৬ 

০৪৯, 
ধরণী জন্মিল এথা কি পণ্য করিয়া 
মোর বন্ধু যায় যাতে নাঁচিরা নাচিয়া || 
নূপুর হয়্যাছে সোনা কি পূণ্য করিয়া | 
বন্ধুর চরণে যায় বাজিয়৷ বাজিয়া ॥ 
বনমালা হল্য পৃষ্প কি পুণা করিয়। | 
বন্ধর বকেতে যায় দূলিয়া দু'লিয়া || 
মরলী হইল বাঁশ কি পৃণ্য করিয়া । 
বাজে ও অধরাঁম্ত খাইয়া খাইয়া || 

এ সকল সখা হল্য কি পুণ্য করিয়া । 

যাইছে বন্ধর সনে খেলিয়া খেলিরা || 

শ্রীরঘূনন্দন রটে দূ-পাণি জুড়ি 

এ সব না! রানা যার তাঁবিয়া ভাবিরা | 

২9 

কাহারে কহিব মনের মরম 

বা যাবে পরতীত । 

হিয়ার মাঝারে মরম-বেদনা 

সদাই চমকে চিঠ|| 

১৯। ধরণী... .নাচিয়া- এখানকার মুত্তিকার কি সৌভা'গ্য,_-আমার বধু নাচিয়া নাচিয়া ইহাতে পা ফেলিয়া 

যান। 

নূপুর, .. .গোনা- স্বর্ণ কি পুশ্যবলে তাহার নূপুনেন কপ ধারণ করিয়া€্ছ? 

প্ করিয়া--কি পণ্যবলে এখানকাৰ ফলগুলি বনমালায় গুখিত হইয়া তাহার গলে পূলিতেছে? সব- 

ধততে যে সকল ফুল পুঙ্ফুটিভ হয় সেই সকল ফুলে গ'খা আজানুল
দ্বিনী মালাকে ৰনমালা বলে। 

ইহার মধ্যস্থলে কদদ্ব ফুল খাকে। 

মরলী ... .করিয়া_-বংশ কি পুণ্যবলে বশী হইয়াছে ? 

বাজে... .খাইয়া--যে পুণ্যে ইহা কুষ্চের অধরামূত পান করিয়। বাজিতে খাকে। 

এ সকল... .খেন্লিয়া--এই রাখাল-বালকদের কত “খা ছল, তাই তাহার সখা হইতে, পানিয়ছে এব: তাহার 

সঙ্গে খেলা করিতে করিতে যাইতেছে | 

শশিরঘ নন্দন তাবিষা--পদকর্তা রঘুনদ্দন কণঝোঁডে (মেবেদন করিতেছেন, কোন ভাগ্যে বৃন্দাবনের এষ্ট 

নন গৌরব, সেই গঢ় তখা ভাবিয়া পাওষা যায় না। 

২০। পরভীত--পুভীতি, বিশাস । 
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গুরুজন-নাগে দীড়াইতে নারি 
সদা ছল ছল আখি । 

পলকে আকুল দিক নেহারিতে 

সব শ্যামময় দেখি || 

সখীর সহিতে জলেতে যাইতে 
সে কথা কহিবার নয়। 

যমুনার জল করে ঝালমল 
তাহে কি পরাণ রয় || 

কূলের ধরম রাখিতে নারিন্ 
কহিল সবার আগে । 

কহে চণীদাস শ্যাম স্ুনাগর 

সদাই হিয়ায় জাগে ।। 

।. *»স্ি১ 

আঁধক আধ- আধ দিঠি-অঞ্চলে 

যব ধরি পেখর্ল কান। 
কত শত কোটি কৃ্ম-শরে জর জর 

রহত কি যাত পরাণ || 
সজনি, জানল, বিহি মোহে বাম। 
দু লোচন ভরি যো হরি হেরই 

তু পারে মঝ! পরণান || 

যমুনার জল... .পরাণ রয়--যমুনার কাল জল চোখের সামনে ঝলমল করিতে থাকে । তাহা দেখিয়া মনকে 
ধরিয়৷ রাখি কেমন করিযা? যমুনার সেই উচছল কাল জল যে শীকৃষ্ের ঝলমলে কালপ্ধুপের 
কথ্থা যনে করাইয়া দেয়। 

২১। যব ধরি-যখন হইতে। দিঠি-অঞ্চল-_নয়ন-পাস্ত | 
আধক আধ. ' * .পরাণ--অর্থেকের অর্ধেকেরও অর্ধেক নয়ন-পরাস্ত দিয়া অর্থাৎ ঈঘৎ অপাগ-দুষ্টিতে শীক্ষকে 

যখন হইতে দেখিয়াছি, তখন হইতে শতকোটি মদন-বাণে আমি জর্জরিত হইতেছি : পাণ আছে 
কি গেছে বঝিভে পারিভেছি না। 

বিহি--বিধি। বাম- বিমুখ । 

দু... .পরণাম--(ঈঘও অপাঙগ-দৃ্টিতে যে হরিকে দেখিয়া আমার এই অবশ্থা) সেই হরিকে যে নারী দুই চু 
ভরিয়৷ দেখিতে পারে, তাহার চরণে পূণাম জানাই, অর্থাৎ তাছান্ন নিকট পরাজয় স্বীকার করি। 
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সুনয়নী কহত কান ঘন-শ্যামর 
মোহে বিজ্রি সম লাগি। 

রসবতী তাক পরশ-বসে ভাসত 
হামারি হৃদয়ে জল আগি।। 

প্রেমবরতী প্রেষ- লাগি জিউ তেজত 
চপল জীবন মঝ মাধ। 

গোবিন্দদাস ভণে 'ীবল্পভ জানে 

রসবতী-রস-মরিষাদ || 

২২৯ পে ০ 7 

সখি কি' পৃছসি অনভব মোয়। 

মোই পিরিতি অনু- রাগ বাখানিতে 
তিলে তিলে নতন হোয় || ৪. 

আগি--অগি। সুনয়নী--যে নারী আুনয়নের অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি বড়াই করে (ঈঘৎ ব্যঙগার্থে পুযুক্ত)। 

সুনয়নী . রা আগি--শীরাধা বলিতেছেন, জুনয়নীবা বলে, শীকৃষ্ণের কূপ সজল মেঘেব শ্যামল রূপের মতই 

| অিগ্ধ এবং নয়নাভিরাম ; আমার নিকট কিন্তু সে ূপ বিদ্)তের মত জালাদায়ক। সে দূপ বিদ্যুতের 

মত দষ্টিকে ধাধাইয়া দেয় এবং অন্তরকে দগ্ধ করে। অন্যান্য রসিকারা শীকৃষ্ণের স্পর্শ লাভ 

করিয়া রস-সাগরে ভাসিতে থাকে, অর্থাৎ শীকৃষ্ণের স্পর্শ তাহাদের নিকট সুখদায়ক | আমার 

নিকট কিন্ত সে রূপ তাপদায়ক। সে রূপ আমার অন্তরে আগুম জবালাইয়া দেয়। অর্থাৎ 

শীকষের রূপ যতই দেখি, বূপতুঞ্া ততই বাড়িয়া যায় ; যতই তাহার স্পর্শ লাভ করি, নিবিড়তর 

স্পর্শ লাভের বাসনা মনকে ততই অস্থির করিয়া তুলে । 

পেমবতী... .সাধ--অন্যান্য পেমিকারা পরমের জন্য জীবন ত্যাগ করে , আমার কিন্ত এই ক্ষণন্থায়ী রি 

্ ভ্রীবন ধারণ করিতে সাধ যায়। জীবন যে চপল অথাৎ ক্ষণস্থায়ী শীরাধা ভাহ৷ ভাল করিয়াই 

জানেন। জীবন চিরস্থায়ী হইলে তিনি কুষপম অণস্তকাল ধধিয়া আস্বাদন করিতে পারিতেন। 

সে উপায় যখন নাই, তখন এই ক্ষণস্থায়া৷ জীবনের কটা দিনই বা তিনি কুষ্ণপ্েম-আম্বাদনের সুখ 

হইতে বঞ্চিত হন কেন £ 

রস মরিযাদ-_রসের বা প্মের মধ্যাদা। 

তছু। ২ই। পুছ্সি--জিজ্ঞাসা করিতেছ ও 

ডি তাৰ (অনৃতব- অনুভূতি) সব্বন্থ কি জিজ্ঞাসা করিতেছ ? ৰ 
অনুতৰ র্ রঃ রঃ বর্ণনা কবিতে পাবা যায় না, কারণ ইহা অসাড় জড় পদ1খে র মত এক অবস্থায় 

৫ চা না। | পেম কখনও পুরাভন হয় নাঃ ইহা তিলে তিলে, পুতি মুহতে নুতন হয়। যাহ! 

ক্ষণে ক্ষণে নৃতন হয়, তাহাকে কি বলিয়া বর্ণ না করিব ? 



বৈধব পদাবলী 

জনম অবধি হায় রূপ মেহারলু 
নয়ন না তিরপিত ভেল। 

* সোই মধর বোল শুবপহি শুনলু 
শ্তিপখে পরন না গেল ॥ 

কত মধু-ামিনী রভসে গোয়াইল 
না বুঝল কৈছন কেল। 

লাখ লাখ বুগ হিয়ে হিরে রাখলু 
তিৰ হিয়া জুড়ন না গেল || 

কত বিদগধ জন রসে অন্ুমগন 
_ অনুভব কাছ না পেখ। 

কহ কবিবল্লভ প্রাণ জুড়াইতে 
লাখে না গিলিল এক || 

শেহারলু--দেখিলাম। 
তিরপিত--তৃপ্ত। শ্রতিপখে- * - -গেল- শ্রপতিপথে গিয়াও যেন ম্পর্ণ করিল না, অর্ধ শুনিয়াও যেন শুমিলাম নলা--আবার শুনিতে ইচছা হইতেছে। 

মধু-যামিনী--বসম্তকালের রাত্রি । রভসে--ক্রীড়া-কৌতুকে। শা বুঝালু ....বেল--কফিরূপ ভাবে কাটাইলাম তাহা বৃঝিলাম না| চিয়ে হিয়ে--বক্ষে বন্ষে। তব... *গেলি--তবু বক্ষ জুডাইল না, আরও সাধ হয়। বিদগধ--বিদগ্চ, রমন্তঃ। কত. . * -পেখ--কত রসঙ্জ ব্যক্তিই দেখিলাম, কিন্ত কাহারও মধ্যে পুন্তি অনুভল দেখিলাম না, অর্থ! কেহ যে বুঝিযাচে, এমন দেখিলাম না। পেখ--দেখিলাম। কহ কবিবটুভ-- বিদ্যাপতি কহ পাঁঠান্তর। পদটি এত ঈদ যে অনেক রসন্ত ব্যক্তি ইভ বিদযাপতির রচিত বলিরা মনে কবেন। | 



হঅষ্ট স্তলক 

গোলাম 
ন্ 

এমন কালিয়!-টাদের কে বনাল্য বেশ। 
স্কলগ্ক কৃলেতে কলঙ্ক রৈল শেঘ|| 
গগনেতে এক চীদ ভাই সে মোরা জানি। 

তরু-মলে চাদের গাছ কে কপিল আনি | 
দশ চাদ' নাচে গায় মরলীর রন্ধে| 
'আর দশ চাদ রাঙ্তা চরণারবিন্দে || 

মকর-কৃণ্ডল কাণে চাদে ঝলমল । 
গল।যে মালতী-মালা চাদে দিছে কোল || 

কপালে চন্দন-চাদ করিয়াছে 'আলা | 

চড়াতে ময়র-পচ্ছে চাদে করে খেলা | 
শীবদনে বোলে চীদ-মাঝে টীদ। 

দেখিলে এডান নাহি পেম-রম-কাদ || 

২ 

কানড কৃসুদ জিনি কালির বরণখাশি 
তিলেক ঘঘনে বদি লাগে । 

তেজির! সকল কাজ জাতি-কল-শীল-লাজ 

মরিবে কাদদিয়া-অশরাণে ॥ 

১। বনাল্া--নানাইন। রুপিল--রোপণ কবিল । রন্ধে-_র্ক ছিদ্র! 

দশ চাদ, ,. ,লখ্ষেখুরগীব নখে, বঙ্গে খাকুষের দশটি অঙ্গুলি খেলিতেছে ; সেই দখটি অঙ্গলির দশটি নখকে 

এখানে দশটি চন্দবূপে কল্পন। কৰা! হইয়াছে । 

আর দশ... .চবণীববিন্দে--শীকৃষের পারের দশটি নখ আর দশট চন্দ্র 

এডান নাহি-ছাড়ান্ নাই; মুক্তি নাই। 

২। কানড--নীলোৎপল। 



নী বৈষ্ণব পদাবলী 

সই আমার বচন যদি রাখ। 

ফিরিয়া নয়ন-কোণে না চাইহ তাহার পানে 

কালিয়া-বরণ যার দেখ || 

আরতি পিরীতি মনে যে করে কালিয়া-সনে 

কখন তাহার নহে ভাল । 

কালিয়া-ভূষণ কালা মনেতে গাখিয়। মালা 

জপির! জপিষ। প্রাণ গেল ।। 

নিশি দিশি অনখন প্রাণ করে উচাটন 

বিরহ-অনলে ব্বলে তন । 
ছাড়িলে ছাড়ন নর পরিণামে কিবা হয় 

কি মোহিনী জানে কালা কানু ।। 

দারুণ মুরলী-স্বর না মানে আপন পর 

মরম ভেদিয়া যার থাকে । 

দ্বিজ চণ্ডীদাসে কর তন মন তার নয় 
যোগিনী হইবে মেই পাকে ।। 

১ 

দেইখ্যা আইলাম তারে-- 
সই দেইখ্যা আইলাম তারে। 

এক' অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না বরে।। 
বান্ধ্যাচে বিনোদ চূড়া নব-গুপ্তা দিয়া । 
উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া | 
কালিয়া-বরণখানি চন্দনেতে মাখা । 
আমা হৈতে জাতি-কল নাহি গেল রাখা 
মোহন মরলী হাতে কদন্ব-হিলন। 
দেখিয়া শ্যামের ন্ধপ হৈলাম অচেতন || 
গৃহকর্ম করিতে আল্যায় সব দেহ । 
জ্ঞানদান কহে বিঘম শামের লেহ || 

আরতি--অনুরাগ, প্ে। উচাটন-_অস্থির | পাকে--পরিণামে। 

৩। এক অঙ্গে... *ধরে-একই দেছে একসঙ্গে এত রূপ দেখিবার পক্ষে দুটি মাত্র চক্ষু যথেষ্ট নয়।--এক 
দিক দেখিতে আর এক দিক বাদ পড়িয়া যায়। 

কদ্ম্ব-হিলন--কনন্ববৃক্ষে হেলিয়া দণ্ডায়মান । আল্যায়--এলাইয় পড়ে। 



৪ 8৯ 

দরশনে উনমূখী দরশন-নুখে-মুখী 
আখি মোর নাহি জানে আন। 

যাহা যাহা পড়ে দিঠি তাহা 'অনিমিখে ছুটি 
সে রূপ-মাধূরী করে পান ।| 

মধুর হৈতে সুমধুর মধুর অমিয়া-পূর 
মধুর মধুর মৃদু হাস। 

চঞ্চল কগুল-আভ। ঝালমল মুখ-শোভা 
দেখিতে লৌচন-অভিলাঘ || 

কহিতৈে রূপের কথা মরমে পরম ব্যথা 

লাখে বিধি না দিল বয়ান| 
দেখে আখি কহে মুখ তাতে কি প্রয়ে সুখ 

তাহে বড় রসের পরাণ | 
দেখে আন কছে 'ঘান অনুভব অনুমান 

তাহে কি পরাণ পরবোধ । 

কহিতে না পাৰি দেখি শতাষেব ঝরে আঁখি 

শ্যামদীসের মরম-বিরোধ || 

৫ 

হেন কূপ কবভ' না দেখি। 

মে অঙ্গে শরন খুই সেই অঙ্গ হৈতে মুঞ্চি 
ফিরাইয়৷ লৈতে নারি আঁখি || 

8৪1 উনমূখী-উন্মুখী, উৎসুক] । আন-_অনা। 

দিঠি-দৃষ্টি, নয়ন। অনিমিখে-জনিমেঘে । 

কহিতে | বয়ান_-রূপের কথা বলিতে গিয়া মনে মনে এই ভাবিয়া ব্যথা পাই যে বিধাতা আমাকে লক্ষ মুখ 

দিলেন না কেন। 

দেখে আবি... .পরবোধ--রূপ যে দেখে (চোখ) সে বর্ণ না করে না, বর্ণনা করে অন্যে (মুখ); জতরাং 

| গে বর্ণনা পত্যক্ষ-দর্শনের ফল না হয় অনুমানের বস্ত হইয়া দায় । রগিক-চিভ ইহাতে 

পবোধ লাভ করিবে কিরূপে ? 

৫1 কবছ--কখনও। 

1180৭ 03), 



বৈষ্ণব পদাবলী 

(অঙ্গে নানা অতরণ কালিন্দী-তরঙ্গে যেন 

চাদ চলিছে হেন বাসি। 

মিশামিশি হল রূপে ডুবিলাম রসের কৃপে 

প্রতি অঙ্গে হেরি কত শশী |) 
পীত-বসন-শোতা 

৫০0 * 

নিনা মেঘে ঘন-আভা 

গলপ উড়িছে মন্দ বায়। 

কিবা মে মোহন চূড়া দো-সৃতী মুকৃতা বেড়া 

নস ময়ুর-পূচছ তায় || 

গলায় কদন্ব -মাল। জিনির৷ মদন-কলা 

'অধরে মধুর মুদু হাস। 

তাহাতে মূরলী পূরে অবলা! পরাণে মরে 

নলিহারি যায় বংশীদাস || 

অভরএ--আভরণ, অলঙ্কাব। বাসি-মনে করি। 

অঙ্গে... -বাসি--শীকৃষেব লাবণা-চঞ্চল কাল অঙ্গে নান রড়বালঙ্কার ঝিকমিক করিতেছে ; মনে হইল যেন 
কালিম্দীর (কাল জলে) তবঙ্গে তরঙ্গে চাদের পৃতিবিষ্ব ভাসিয়া চলিয়াছে। 

মিশামিশি হৈল রূপে উপমান ও উপমেয়ের সৌন্দর্য যিশিয়া এক হইয়া গেল ১ আভরণ-আভা ও চন্দ্রদ্যতি 

যেন শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্যতরক্ষোচছল দেহে অভিনরূপে পৃতিভাত হইতেছে। 
মত্ত মমুর-পুচ--ময়ূরের আবেগ-মস্ততা। যেন বায়ুভরে ঈঘৎ দোদুল্যমান শিখিপুচেছ সঞ্চারিত হইয়াছে। 
গলায় . . . ,মদন-কলা--কদম্ব-মালার সহজ সজ্জা যেন পরণয়কলার সমস্ত পু সাধন-চাডুরীকে ধিক্কার দিয়াছে। 



নগুহম স্তবক 

৬ -. 

কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল 

নগরীর চীরহি ঝাপি। 

গাগরি-বারি ঢারি করি পীছল 
চলতহি অঙ্গলি চাপি॥ 

মাধব ভুয়া অভিসারক লাগি। 

দূতর পদ্থ- গমন বনি সাধয়ে 
মন্দিরে যামিনী জাগি || 

১। কণ্টক গাড়ি... .ঝাঁপি-কণ্টক পৃ'তিয়া (গাড়ি), কমলের ন্যায় কোমল পদের নূপুর বস্ত্র (চীর) হারা 
আবত করিযা, পাছে নৃপূরের শব্দ হয়, এই আশঙ্ষায় | মখন বঁধুন বাঁশী বাজিবে তখন হয়ত 
কণ্টকময় পথে চলিতে হইবে, এই জন্য আঙ্গিনায় কণটক পু'তিয়া কণ্টকময় পথে চল! অভ্যাস 

করিতেছেন । 
গাগরি.... .চাপি--কলসীর জল ঢালিয়া আঙ্গিনা পিছল করিয়া মাটিতে পদাঙ্গুলি চাপিয়া চলিতেছেন। পথে 

পা হডকাইয়া না যায় এই জনা অঙ্গুলি চাপিয়া চলিতেছেন। বর্ধাকালে পিছুল পথে আধার 

রাতে বধূর লাগিয়া অতিসারে যাইতে হইবে, সেই জন্য পিছল পথে চলা অভ্যা করিতেছেন। 

কৃষ্ণকমল গোস্বামী এই পদ ভার্গিয়া লিখিযাচ্ছেন : 

“* অঙ্গনে ঢালিয। জল, করিয়া অতি পিছল, 
গড়াগড়ি করিয়া শিখিতাম-_ 

রঙ 
২ ঠ 

আমাৰ চন্াতে যে হবে গো; বখুর লাগি পিছল পথে । 

মাধব... ,জাগি--হে মাধব, তোমার লাগিয়া অতি দুস্তব (দূতর) পাখে কিরূপে অভিসার করিতে হইবে, নি 

গহে রাত্রি জাগিয় রাধা সেই সাধনা করিতেছেন | 



২ বৈষ্ণব পদাবলী 

কর-যগে নয়ন মুদি চলু তামিনী 
_.. তিমির-পয়ানক আশে। 

কর-কক্কণ-পণ ফণিমুখ-বদ্ধন 
শিখই ভূজগ-গুরু-পাশে | 

গুরুজন-বচন বধির সম মানই 
আন শুনই কহ আন। 

পরিজন বচনে যূগধী সম হাসই 
গোবিন্দদাস পরমাণ || 

পপ , ২ 

মন্দির বাহির কঠিন কপাট 

চলইতে শঙ্কিল পন্কিল বাট || 

তহি' অতি দূরতর বাদর দোল । 

বারি কি বারই নীল নিচোল || 

সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার । 

হরি রহ মানস-স্ুরধনী-পার || 

কর-যূগে- হস্তদ্বয় দ্বারা | নয়ন মুদি- চক্ষু মুদ্ত করিয়া | চল্ ভামিনী-রমণী (রাধা) চলেন। 

তিমির... .আশে-_অন্ধকারে ভ্রমণ করা শিখিবার আশায় । আবার রাতে বধুব নিকটে যাইতে হইবে বলিয়। 

অভ্যাস করিতেছেন। 

কর-কষ্কণ পণ-হস্তের কঞ্চণ পণ (পুরস্কার দেওয়। স্বীকার) করিয়]। 

ফণিমুখ-বন্কন__শপে'র মূখ কিন্ধপে বন্ধ করিতে হয় (অর্থাৎ যাহাতে সাপ কামড়াইতে না পারে)। 
শিখই . . . .পাশে- ভুজগ-গুরু অর্থাৎ সাপের ওঝার নিকট শিক্ষা করিতেছেন। আধার রাতে বধূর উদ্দেশে 

পথ চলিতে সাপ সন্মখে পড়িলেও ক্ষতি না হয়, এই জন্য। 

গুরুজন, . . .আন--গুরুজনের উক্তি শুনিয়াও শোনে না--বধিরের ন্যায়, এক কথা শোনেন অন্যন্ধপ উত্তর 

দেন। 

মুগধি-নিবোধ। 
পরিজন. .. .পরমাণ--পরিজনের বাক্য শুনিয়। মৃঞ্ধার (বিহবলার) মত হাসিতে থাকেন। 
পরমাণ--সাক্ষী। 

২। মন্দির... .কপাট- গহেৰ বাহিরে কঠিন দরজা- ইহা পুথম বাধা। 

চলইতে . . ' *বাট-দ্বিভীয বাধা--চলিবার সময়ে পথ (বাট) পদ্কিল বা কর্দমময় এবং শঙ্কাপূর্ণ বা বিপজজনক 

(শঞ্ষিল)। 

তহি--তাহার উপর দরতর-্রবাপী। 

বাদর দোল-বর্ধা দোল খাইতেছে, বটি ঝাঁপিয়া আমিতেছে। 

বারি... .নিচোল--বারি কি নীল অঞ্চলে বাবণ কবিতে পারে্ঠতামার নীল শাড়ী কি' এই বর্ধার ভল্ধারা 

ঠেকাইয়া নাখিতে পারে £ কৈছে-_কিদধপে। 

হরি, *. .পার-হরি' মানসগঙ্গার (বৃন্দাবনে মানসগঞঙ্জ। নামে এক হদ আছে) অপর পারে আছেন । 
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ঘন ঘন ঝাঁন ঝন বজর-নিপাত। 
শুনইতে শ্ববণে মরম জরি যাত ।। 
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার | 
হেরইতে উচকই লোচন-তার | 

ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ। 
প্রেমক লাগি উপেখৰি দেহ ॥ 
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার। 

ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার | 

কূল মরিযাঁদ- কপাট উদঘাটল, 

তাহে কি কাঠকি বাধা । 

নিজ মরিযাদ- সিদ্ধ সঞ্জে পঙারলু 

গাছে কি ভটিলী 'অগাবা || 

সজনি মঝ পরিখন কর দর। 

কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি 

সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।। 

কোটি কুন্তুম শর বরিখা-র যুপর 
তাহে কি জলদজল লাগি । 

471552 এন 
ভাঁতে কি বজরকি গাগি || 

শুনইতে. .. .যাঁত-_শুনিলে মর্ম বলিয়া যায়। দহন- জালা । বিখার- বিস্তৃত স্থান বাাপিয়া । 

উচকই--চমকিত হইয়া উঠে। লোচন-তার- চক্ষু তারা । ইথে--ইহাতে। 

উপেখবি_ উপেক্ষা করিবি, অর্থাৎ মুত্যুকে ববণ করিবে । 

ইথে.. ..বিচার--এখন আর কি বিচার চ
লে? 

ঢুটল বাণ... . .নিবার-_যে বাণ ছুটিয়াছে তাহাকে কি যত 
করিলে নিবারণ করা যায় ? 

ছুটল-_ছ্ড়া, যাহা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে (বিশেঘণ)। 

-৩। অরিষাদ- মর্যাদা : কুলমধ্যাদা-রূপ কঠিন কপাট উদ্ঘাটন কবিলাম, কাঠের কপাট আমার অভিসারে 

বাধ দিবে? 

নিজ... .সিন্ু-_আত্বসন্নানরূপ সমুদ্র পঙ্ারলু--(গোম্পদের ন্যায়) পার হইলাম-বন্দাবনে পচলিত। 

তটিনী অগাধা-সখীরা মানসগঙ্গার কথা বলিয়াছেন, শীমতী এখানে তাহার উত্তরে বলিতেছেন । 

পরিখন. .. .দূর--আর আমাকে পরীক্ষা করিও না। 

কৈছে.,, ,ঝুব-হুরি আমার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে পুতীক্ষা করিতেছেন, তাহাই সারণ করিয়া আমার মন কীদিয়
া 

উিতেছে। 

কোটি, .. লাগি সদনেন শারে নে অহনিণি হ্বলিমা পৃডিয়া মবিভেচে' বাদলধানায় তাহার কি করিবে? 

সহ--সহিতেছে। 

বজরকি আগি- বঙ্জের অগ্থি। 



বৈধষ পদাবর্ী 

যু পদতলে নিজ জীবন সোপলু 

তাহে তন, অনুরোধ । 

গৌবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর 

সহচরী পাওল বোধ || 

ও 

& 

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ 

সঘনে দামিনী চমকই | 

কুলিশ-পাতন শবদ ঝন ঝন 
পবন খরতর বলগই ॥| 

সজনি, আজ দরদিন ভেল। 
হামারি কান্ত নিতান্ত আগুসরি 

সঙ্কেত-কৃ্জহি গেল || 
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর 

গরজে ঘন ঘন ঘোর। 

শ্যাম নাগর একি কৈছনে 

পঞ্থ হেরই মোর || 

সঙরি মঝু তন্ অবশ তেল জনু 
'অথির থর খর কাপ। ' 

এ মঝ গুরুজন- নয়ন দারুণ 
ঘোর তিমিরহি ঝাপ ।। 

তরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ 
জীবন মঝু আগুসার । 

রায় শেখর- বচনে 'অভিসর 

কিয়ে মে বিঘিনি বিখার || 

যু, ,. .অনুরোধ--আমার জীবনই তাহার পদতলে সমর্প ণ করিয়াছি, এখন কি দেহের মারা করিব? “' প্রেমক 
লাগি উপেখবি দেহ **--এই কখার উত্তর । 

৪। মেহ--মেঘ। কলিশ-পাতন--বজ্পাত। 

বলগই--আস্ফালন করিতেছে, অখ 1ৎ শে। শে। শব্দে মাতামাতি করিতেছে। 

আগওুপরি-_অগুসর হইয়া । 
এ মঝু....ঝাপ- _গুরুজনদের নিষ্ঠুর (সতর্ক) দৃষ্টি এখন দূ্যোগের ঘনান্ধকারে আচছন্ | 

তুরিতে . . - .আগুসার- সখি, বসিয়৷ বসিয়া কি বিচার করিতেছ ? (অর্থাৎ এই দৃষ্যোগ মাথায় করিয়া অভিসারে 

বাহির হওয়া উচিত কিনা, সে বিচার এখন ছাড়িয়া দাও।) আমার জীবনের জীবন শশীকৃষণ 
সক্কেত-কুঞ্জে আগেই চলিয়া গিয়াছেন। অথবা আমার মন-পাণ আগেই সক্ষেত-কৃঞ্জে গিয়া 
উপস্থিত হইয়াছে; দেহটাই কেবল এখানে পড়িয়া রহিয়াছে | 

রায় শেখর, , . .বিথাব--পদকর্তী বলিতেছেন, শীবাধা, আমার কথায় তুমি অভিসারে বাহির হইয়া পড়। এই 

(বিস্তৃত) বিথার বিষুরাশি কি আর এমন একট! সাংঘাতিক বাধা । 



অভিসার ৫৫ 

৫ 

5018 হৃদয় তের কাতর 
রহই ন পারই গেহ। 

১2 কিছু নাহি মানয় 
চীর নহি সন্বরু দেহ | 

দেখ দেখ অনুরাগরীত 

ঘন আন্ধিয়ার ভুজগতয় শতশত 

তধ্ নহি মানয়ে ভীত || 

সখীগণ তেজি চললি একেশুরী 

হেরি সহচরীগণ ধায়। 

অদভুত প্রেম- তরঙ্গে তরঙ্গিত 

তেঞ্চে সঙ্গ নহি পায় || 

চললি কলাবতী অতিশয় রসভবে 

পণ্ছ-বিপথ নহি মান | 

স্রানদাস কহ এহ অপবূপ নহ 

মনহি উজোরল কান || 

সেঘ-যাসিণী অতি ঘন আদ্বিরার | 

উ্রছে সময়ে ধনি করু অভিসার || 

বালকত দামিনী দশ দিশ আপি। 

নীল বপনে ধনি সব তন ঝাঁপি | 

৫। দেখ দেখ... ,ভীত--পষের কি বিচিত্র রীতি দেখ। ঘন-_অদ্ধকারাচছনু দুর্যোগময়ী রজনী, পথে 

শত শত সর্পের তয়, তথাপি মনে এতটুকু ভয় নাই। 

সখীগণ তেজি....নাহি পায়--সবীগণকে ত্যাগ করিয়া শীরাধা একাই পথে বাহির 
হইয়া পড়িলেন। অগ্রভ্যা! 

সখীগণকেও যাইতে হইল । তাহারা এই দূর্যোগময়ী বজনীতে পথে বাহির হইতে সাহস করি- 

তেছিল না ; রাইকে যাইতে দেখিয়া ভাহাদিগকেও বাধ্য হইয়া পথে বাহির হইয়৷ পড়িতে 
হইল, 

__ একাকিনী তাহাকে কি করিয়া ছাড়িয়া দেয়? শীনাধাকে তাহারা অনুসরণ করিল বটে কিন্তু 

অস্ভুত পরমতরঙ্গে তরঙ্গিতচিত্ত শীরাধা দিগিদিক-জানশুনা হইয়া পথ-বিপখ না মাণিয়। ভরত 

, তাই সর্থীরা তাহার নাগাল
 পাইল না। 

কাঁন--পদকর্তা বলিতে্টেন_ইহাতে আশ্চর্য) হইবার কিছুই নাই। যাহার চিত্তে শ্শিক্ষ 

উজজ্বল হইয়া উঠিয়াচ্ছেন, অর্থাৎ কষ্ণপেমে যাহার চিত্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়া, 
তাহার পক্ষে 

সবই সন্ভব। 
. 

৬। মেখ-যামিলী- মেখাবৃত বাত্রি। আব্ধিয়ার--অন্ধকাব | এছে--এমন। বর--কবে। 

আপি- ব্যাপিয়া। 
বঁণপি-জব্ত করিয়া । 



রি বৈষ্ণব পদাবলী 

দই চারি সহচরী সঙ্গহি নেল। 
নব অনুরাগ-ভরে চলি গেল || 
নরিখত ঝর ঝর খরতর মেহ। 
পাওল জুবদশী সঙ্কেত-গেহ | 

গা হেরিয়া নাহ নিকগ্ক মাঝ 
জ্ঞানদাস চলু ধাঁহা নাগররাজ || 

৭ 

হাজি অদভূত তিমির-বঙ্গ 
আপনি না চিহ্বে আপন অঙ্গ 
নিরখি রাইক মন-মাতঙ্গ 

অঙ্কুশ নাহি মান রে॥ 
সাজলি ধনি শ্যাম-বিহার 
শিথিলীকৃত কবরী-ভার 
নীলোৎপল-রচিত হার 

কণ্ঠহি অনুপাম রে। 
নীল বসন দেৌঁহার গায় 
কি মেঘে বিভুরী লৃকিয়৷ যায় 
মদন-দীপ পথ দেখায় 

অণ্রাগ আগুয়ান রে 
পরিমন পাই ভ্রমর-পুষ্ত 
বৈঠল আসি চরণ-কৃপ্ত 
মন্দ মন্দ মধুর গু 

লাগল মধৃপান রে | 

বরিখত-স্বর্ধণ করে। মেহ--মে-, নাহ--নাথ (কৃষ্ককে)। যাহা--যেখাছে, ৭| না চিহ্বে-চিনিতে পারে লা। অছুশ-লৌহনিগ্ছিত সূক্গ্াগ হস্তিতডন-দণ্, ডাজশ। অঙ্কুশ নাহি মান রে-শীরাধার মন-রূপ মত্ত-মাতৃত্র আভ কোন কিছুর শাসন মানিতেছে না। নীল বসন . . .আগুয়ান রে-_গণন এবং শ্বীরাধা দুজনেরই সর্থধাঙ্গ,আজ নীল বসনে আবৃত। শীরাধার সব্বাঈ যেমন নীলবসনে ঢাকা, সারাটা আকাশও সেইরূপ ধন নীল মেধে সমাচছন্। বিদুঃদৃগভ মেঘের মত শ্বীরাধা তাঁর অপূর্ব অঙজ্যোতি নীলবসনের আড়ালে লুকাইয়া লইয়া অভি সারে চলিয়াছেন | ওদিকে আকাশও এমন ঘন মেষে আচ্ছনু যে বিদ্যদ্দীপ্তি তাহাতে ঢ'ক। পড়িয়া গিয়াছে অর্থ)ৎ বিদুযতের চকিত আলোকেও যে কোন পুকারে পথ চিনিয়া লইবেন, সে উপায় নাই | এহেন নীরম্ধ, অন্ধকারে কৃষ্ণপেম-দপ দীপবতিকাই শীরাধাকে পথ দেখাইয়৷ চলিল এবং শীকফের পতি তাহার যে গভীর অনুরাগ, সেই অনরাগই শীরাবাকে সন্কেত-কঞ্জের পানে জাগাইয়। দিল। 



অভিসার 

মুখ-মণ্ল শশী উজোর 
হেরি ধায়ল তহি: চকোর 
উড়িয়া পড়ে হই বিভোর 

চাহে পীযৃঘ দান রে॥| * 
পথে পরমাদ হেরিয়৷ রাই 
নীল-বসনে মুখ ছিপাই 

স্কেত-কুঞ্জে মিলল আই 
যাহা নিবসই কান্ রে ॥ 

রাই-আগমন নিরখি কান 

শীতল ভেল তপত প্রাণ 
নিজ দয়িতার বাঁঢায় মান 

আদরে আগুসার রে।। 
আইস আইস ধরহ হাত 

ল লছ নাথ পৃছত বাত 
শশী কহে শুন পরাণনাথ 

'আাজ বড় 'আদ্ধিয়ারি রে 

গণ 

৮ 

আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি 

জানু উপরে পুন রাখি। 

নিজ কর-কমলে চরণ-যুগ যোছই 

হেরইতে চির থির আখি॥ 

পিরীতি-মূরতি অধিদেব]। 

যাকর দরশনে সব দুখ মিটল 

সোই আপনে করু সেবা || 

মখ-মগুল....দান রে- এই সময়ে অসাবধা
নতাবশতঃ মুখাবরণখানি কখন খসিয়া পড়িয়াছে, শীরাধ। তাহ। টের 

- পান নাই, ফলে চন্দ্রে মত উজ্জল সুন্দর মুখখানি পুকাশ
িত হইল। তাহ! দেখিয়া চকোর 

চন্্র-্রমে সেই দিকে ধাবিত হইল । 

পথে... .ছিপাই-_ চকোরকে ছুটিয়া। আসিতে দেখিয়া শীরাধা বুঝিতে পারিলেন, তাঁর চন্ত্রবদনখানি কখন 

অলক্ষিতে অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছে। তখন পথের বিপদের কথ শ্ীরাধার মনে পড়িয়া গে 

অর্থাৎ তাহার ভয় হইল এখনি কেহ ত
ীহাকে চিনিয়া ফেলিবে। 

সরি--অগসর হইয়া আলিয়া | 

০ পদযুগল মুছাইতে গিয়া অনিসিখে সেই চরণ-পানে চাহিয়া! ঘ্বহিজেনব। 

পিরীতি. 'লেবা_ পের যিনি মুক্তিষতী দেবতা
 এবং থাহার দর্শনে সকল ঘুঃখছ্র় হইল,

 তিথি হিতে চরণ 

সেবা করিতেছেন। 

৪--1807 9.1. 



হি বৈষ্ণব পদাবলী 

হিমকর-শীতল নীরহি তিতল 

করতলে মাজই মুখ। 

সজল নলিনী-দলে মৃদু মৃদু বীজই 
পুছই পঞ্থকি দৃখ | 

অঙ্গলে চিবুক ধরি অরে তাল পুরি 

মধুর সম্ভাঘই কান। 

গোবিন্দদাস ভণ নিতি নব নৌতুন 

রাইক অমিয়া-সিনান || 

ঃ সর্ট 
ল 

খা 

মাধব কি কহব দৈব-বিপাক | 
পথ-আগমন-কথা কত না কহিব হে 

যদি হর মুখ লাখে লাখ || 
মন্দির তোজি যব পদ চার শাওলু 

নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ । 
তিমির দরস্ত পথ হেরই না পারিয়ে 

পদযুগে বেঢ়ল ভুজজ ॥। 
একে কলকামিনী  » তাহে কৃ যামিনী 

ঘোর গহন অতি দর। 
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর 

হাম যাওব কোন প্র॥। 

হিমকর, .. .স্খ-_চন্দ্রের কিরণে যে জল শীতল হইয়াছে, তাহাতে আর্র (তিতল) করতল দিয়? মুখ সুছাইয়। 

দিতেছেন। 
বীজই-ব্যজন করিতেছেন। 
পৃছই. .. .দুখ--পথের ক্লেশ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। 
গোবিন্দদাস . . . .সিনান--পদকর্তী গোবিন্দদাস বলিতেছেন, রাইয়ের কৃষ্ণপ্রে-সুধাধারায় নিত্য নূতন করিয়া 

আমান হইতেছে। 

৯। দৈব-বিপাক--দৈবন্দূর্দশা | 

পথ, . . .লাখ--যদি লক্ষ মুখ পাই তবুও পথ-ভ্রমণের সমস্ত কথা বলিয়া উঠিতে পারিব না। 
মলির, . , .আওলু--গৃহত্যাগ করিয়া যখন দই চারি পদ অগ্ুসর হইলাম । 
নিশি... .অঙ্গ--অন্ধকার রাত্রি দেখিয়া আমার অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। 
পথ. .পান্ধিয়ে--পথ দেখিতে পাইলাম না। বেঢ়ল- বেড়িল। 
কৃছ যামিনী-_অমাবস]। রাত্রি । ,. বরিখয়ে-বর্ধণ করে। 
হাম, ,..কোন পুব--আমি কোন্ স্থানে যাইব, তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। 



অভিসার সি 

একে পদ-পক্কজ পক্ষে বিভূিত 
কণ্টকে জর জর ভেল। 

তুয়।৷ দরশন আশে কছু নাহি জান 
চিরদুখ 'অব দরে গেল 

তোহাবি মুরলী যব শবণে গ্রবেশল 
ছোড়নু গৃহ-সুখ-আশ। 

প্থক দুখ 'তৃণ- হু করি না গণলুঁ 
কহতহি গোবিন্দদাস || 

১১০ 
এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা 

কেমনে আইল বাটে। 

আঙিনার মাঝে বধয়৷ ভিজিছে 

দেখিয়া পরাণ ফাটে || 

সই, কি আর বলিব তোরে । 

কোন পুণ্যফলে সে হেন বধুয়া 
আসিয়া মিলল মোরে ॥। 

একে পদ-পঙ্কজ. ...জর জর ভেল--একে আমার পদ কর্দামাবৃত, তাহাতে আবার তাহ কণ্টকে ক্ষতবিক্ষাত 

হইল। “" পঙ্কজ" স্থলে “ কম্পি৬” পাঠ হইলেই অধিক সঙ্গত হয়, নিজের মুখে পদ- 

পন্ছজ বলা শোভন হয় পা: 

জর জর-_জর্জবিত। কাছ নাহি জানলু--কিছুই জানিতে পারিলাম না। 

অব--এখন। পবেশন- পুবেশ করিল । ছোড়রঁ-_ছাড়িলাম। 

পন্থক, ,. .গণলুঁ-_পথের কষ্টও তৃণবৎ গণ্য করিলাম না। কহতহি--কহিতেছেন। 

১০। এটি এবং পরের দূইটি পদ রসোদৃগারের | রসোদৃগাব অর্থে (সখীদের নিকট) স্বীয় অনুভুতি 

বাড করা । বাটে-বর্ষে, পথে। 

রবীন্দ্রনাথ ' ভারতী * পত্রিকায় এই পদটির খুব সুন্দর ব্যাখ্
যা করিয়াছিলেন। এই পদের ইঙ্গিত এইরূপ 

_ ভগবান আমাদিগকে কখনই ছাড়েন নাঃ পাপের ঘোর অন্ধকারে যখন আমরা পড়িয়া থাকি, তখনও সেই 

পাপীর দএখের ভার নিজ মাথায লইয়া তিনি তাহার জশয অপেক্ষা কবেন। সংসারাধক্তচিত্ত আমর! সংসারের 

া ছে যাইতে পারি না। তিনি দুর্গ ম পদ্থায়দ'ডাইয়। আমাদের জন্য পৃতীক্ষা করিতে 
সহস ঝঞ্চাট ছাড়িয়। তাহার ক 

র্ বা 

থাকেন--পাপীর কাছে আসিতে কণ্টকাকীর্ণ পথে তীহার পদতল ক্ষতবিক্ষত হইয়। যায়, তথাপি তিনি 

আমাদের ত্যাগ করেন না। 



৬০ বৈষব পদাবলী 

ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ 
বিলক্ষে বাহির হেনু। 

আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া 

কত ন৷ যাতনা দিনূ॥। 
বধর পিরীতি - , আরতি দেখিয়া 

মোর মনে হেন করে। 

কলক্কের ভালি মাথায় করিয়। 
আনল ভেজাই ঘরে || 

আপনার দ্খ সুখ করি মানে 
আমার দখের দূখী। 

চণ্ডীদাস কহে বধর পিরীতি 
শুনিতে জগত সুখী || 

গছেত করিয়া--একবার তাহাকে সঙ্কেত করিয়া ডাকিয়াছিলাম। 
“বাজ, অশ্ি। ভেজাই--লাগাইয়া দিই । 



অস্টম সুন্ুক 

মান ৫ কলহান্তরিও 

১ 

ধনি ভেলি মানিনী সখীগণ মাঝ । 

অননয় করইতে উপজায় লাজ || 

পিরীতিক আরতি বিরতি না সহই | 

ইজিত-ভঙ্গিয়ে দ' সব কহই | 

রাই স্ুচেতনী কানু সিয়ান। 

মনহি সমাধল মন-অভিমান || 

হরি শির-ছায় ধরলি ধনি-পায়। 

সম্ত্রমে বৈঠলি ধনি কর লায় | 

নিজ নপূর যব ধরু বনমালী । 

সখী-সঞ্চে অনত চলত বর নারী |। 

১। ভেলি--হইল। 

ধনি. ...মাঝ-শীরাধা সখীদের সাক্ষাতেই মান করিয়া বপিলেন। 

অনুনয় , * . ,লাজ--(সকলের সাক্ষাতে) অনুনয করিতে লজ্জায় বাধিল। 

বিরতি না সহই--বিলঘ্ব সহে না। 

ই্িত-ত্জিয়ে. .. .কহই-ইজিতের ভঙ্গিতে, অর্থাৎ ইসারায় দুজনে সব কথা কহিলেন । 

হরি. ,. .ধনি-পায়-_কৃষ্ণ তাহার মন্তকের ছায়া শীমতীর পায়ের উপর ফেলিলেন, অর্থাৎ চরণে মাথ। ঠেকাইযান 

উদ্দেশ্যে মনত নত করায় কুকের মন
্তকের ছায়া শ্বীমতীর পায়ের উপর গ

িয়া পড়িল। 

ধনি,.. .লায়--অমনি শ্রীমতী (কৃষ্ণের উদ্দেশ্য) বুঝিতে পারিয়া ফরছারা নিজ পদ গৃহণ করিলেন, অর্থ ৎ 

হাত দিয়া পা ঢাকিলেন। 

নিজ নপুর.'. ,বনমালী--(তখন) চরণ ধরিয়৷ ক্ষমা ভিক্ষা! করিবরি ছলে কৃষ্ণ নিজের নুপুর স্পর্শ করিলেন। 

কী রর: বর নারী--(অসনি) শীাধা উঠিয়া খীগণে সঙ্গে অনা (অমত) চলিলেন। 
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অধরে মুরলী যব ধরু বনমালী । 

ফোই কবরী ধনি বাদ্ধি সারি || 

কহ কবিশেখর বুঝয়ে গিয়ান। 

ইঙ্গিতে রম বরখল পাচবাণ || 

্ 

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি। 
নয়ান-নাচনে নাচে হিয়ার পুতলী | 
পীত পিন্কন মোর তুয়া অভিলাঘে | 
পরাণ চমকে বদি ছাড়হ নিঃশ্বাসে || 

রাই কত পরখসি মোরে আর । 
তুয়া আরাবন মোর বিদিত সংসার || 
লেহ লেহ লেহ রাই মাধের মুরলী। 
পবশিতি চাহি তোমার চরণের ধলি॥ 
য়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর । 
নয়ন-অগ্জন তুয়া পর-চিত-চোর || 
রূপ গুণ যৌবনে ভুবনে আগুলি | 
বিহি নিরমিল তুরা পিরীতি-পুতলী !। 
এত ধনে ধনী যেই মে কেনে কৃপণ । 

জ্ঞানদাস কহে কেব! জানিবে মরম || 

সঙারি--সংস্কার করিয়া । 
অধরে , . . ,সঙারি--(কোনও রূপে মান তাঙ্গিল না দেখিয়া) কৃষ্ণ তাহার বাঁশীটি (বাজাইবেন বলিয়া) যেন 

অধরে ধরিয়াছেন, (অমনি) রাধা কবরী খুলিয়। আবার বাঁধিতে পৃবৃত্ত হইলেন, অর্থাৎ সন্ধ্যা-সমাগমে 
মিলন হইবে, নিজ ধন তিমিরবর্ণ কেশরা'শি দেখাইয়া তাহারই ইঙ্গিত দিলেন। 

২। রাধিকার মানের পরে কুষ্জের অনুনয় । 

নয়ান-নাচনে. , .. পুতলী--তোমার চোখের নাচনে আমার হৃদয় নাচিয়া উঠে। 
হিয়ার পৃতলী- হৃদয়, চিত্ত পুত্তলিকা | পীত পিদ্ধন_-পীতবর্ণ বন্ত্। তুয়া_-তোমার। 
তুয়৷ অভিলাঘে--তুমি গৌরী, এই জন্য আমি পীতবর্ণে র বসন পরিয়া থাঁকি, তোমার কথা৷ মনে পড়িবে বলিয়া । 

পরাণ. .নিঃশ্সে-তুমি যদি একটি বার নিঃশ্বাস ফেল, তবে আমার পণ কীঁপিয়৷ উঠে (তোমার কষ্টের আশঙ্কায়)। 
পরখসি-কত আর আমাকে পরীক্ষা! করিয়া দেখিবে ? 

তুয়া....সংসার-আমি যে তোমাকে আরাধনা করি তাহা সমস্ত সংসারের লোক ডানে । 

ল্েহ লেহ. .. .মুরলী--আমার এই হাতের ৰাশীটি একবার ধর, আমি উভয় হস্তে তোমার চরণ ধারণ করিব। 

লেহ--লও | ভোর--বিভোর | 

তুয়া. ..* চোর- তোমার চোখের অঞ্জন পরেব চিত্ত চুরি করিতে দক্ষ । 
আগুলি--জগ গণ্য, শেেষ্ট। বিহি--বিধি | 

এত ধনে. .: স্কুপণ-যে এত ধনী সে কেন আমাকে পম দিতে কার্পণ্য পুকাশ করে? 



মাধব, কাহে কান্দাওসি হাসে: 
চল চল সো ধনি-ঠামে'। 
তুহারি হৃদয়-অবিদেকী । 
তাক চরণ যাউ সেবি | 

যো যাবক তুয় অঙ্গ । 

ততহি করহ পুন রঙ্গ ॥ 
মোই পূরব তুয় কাম। 

কি ফল সুগুধিনী-ঠাম || 
এত কন গদগদ ভাঘ। 

ভণ রাপামোহন দাঁস || 

8 

অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ | 

করযোডে মাধব মাগে পরসাদ || 

নয়নে গরয়ে লোর গদগদ বাণী! 
রাইক' চরণে পসারল পাণি।। 

চরণযুগল ধরি কর পরিহার । 
রোই রোই বচন কহই ন পার || 

মাপিনী ন হেরই নাহ-বয়ান। 
পদতলে লৃঠই নাগর কান || 
চরণ ঠেলি জনি যাওত রাই । 

বলরাম দাস কানু-মুখ চাই || 

৩ । মাধব. .,.সেবি-_মানিনী শশীরাধা এখানে অভিমান করিয়া শীকৃষ্ণকে বলিতেছেন--অন্য নারীর সহিত 

রাব্রিযাপন কবিয়া এখন মানভগ্জনেব ছলে প্রেমের কপট অভিনয় করিয়া আমাকে বৃথা কাঁদাইতে 

আসিয়াছ কেন? যে নারী তোমাৰ হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা (আমার চরণ ছাড়িয়া) তাহার 

চরণ-সেবা করিতে যাঁও। 

যো যাবক....রঙ্গ-যে রমণীর চবণের অলঞ্তক-রাগচিহ্ তোমার অঙ্গে শোভা পাইতেছে (আমাকে পরিত্যাগ 

করিয়া) সেই রমণী যেখানে রহিয়াছে, তথায় গ্রিয়া পুনব্বার প্মলীলা কর। 

মুণ্ডধিনী-মুগ্চা, সরলা । 

সোই পৃরব, , . .যুগুধিনী-ঠাম- শ্ীরাধা বলিতেছেন-আমার মত সরলা নারীর নিকট আসিয়া কি ফল হইবে? 

তোমার মত কুটিল ব্যক্তির সহিত কুটিল নারীরই ঠিক মিল হইবে। 

গরয়ে- গলয়ে, গলিয়া পড়ে, গড়াইয়া৷ পড়ে। 

পসারল--পসারিত করিল। পরিহার--মিনতি | 

জনি-যেন না। 

8। পরসাদ- পু সাদ, অনুগ্হ। 

লোর- অশ্ঃ। 

নাহ--নাথ। 
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৫ 

কৈছে চরণে কর- পল্লুব ঠেললি 
মিললি মান-ভুজঙ্গে । 

কবলে কবলে জীউ জরি যব যায়ব 
ৃ তবহি' দেখব ইহ রঙ্গে | 

মাগো, কিয়ে ইহ জীদ অপার। 
কে। অছু বীর ধীর মহাবল 

পাউরী উতারব পার || 

শ্যামর ঝামর মলিন নলিন-মুখ 
ঝর ঝর নয়নক নীর। 

পীতান্বর গলে পদহি লোটায়ল 

হিয়া কৈছে বান্ধলি থির | 

সাধি সাধি ছরমি ঘরমি মহা বিকল 

ঘন ঘন দীঘ নিশাস। 

মনমথ দাহ-- দহনে মন ধসি গেও 

রোখে চলল নিজ বাস || 

অবিরোধি প্রেম পন্থ তু রোধলি 
দোঘ-লেশ নাহি নাহ। 

বৃন্দাবন কহ নিষেধ না মানলি 
হামারি ওরে নহি চাহ || 

৫1 কৈছে, .. .রঙ্গে-ইহা সখীর উক্তি। সখী বলিতেছে-_মানভঙ্গ করিবার জন্য শীকৃষ্ণ তোর পায়ে ধরিতে 
আসিলে তুই কেমন করিয়া (কোন্ প্রাণে) তার সেই কর-পলুব পায়ে করিয়া ঠেলিয়া দিলি? 
তুই অভিমান-রূপ কালসাপের সহিত মিতালি করিয়াছিস অর্থীৎ অভিমান-রূপ কালসর্পে র পান্লু!য় 

পড়িয়া হিতাহিত-জ্ঞানশৃন্য হইয়াছিস। এই কালসপ' দংশনের পর দংশন করিয়৷ তোর জীবন 
যখন নৈরাশ্যের বিঘে জর্জরিত করিবে, তখন মজাটা দেখিবি। 

কে। অছু. .* .পার--কে এমন ধীরমতি মহাবল বীর আছে, যে তোর মত পাখরীকে (পাঙরী) এই বিপদ্ -সমুদ্র 
পার করিয়া দিবে? অর্থাৎ তোর মত পামরীকে বিপদ হইতে রক্ষা কর। অতিবড় শক্তিশালী 
বাযজিরও অসাধ্য। 

পীতাত্বর. . . .খির-_গললগ্ীকৃতবাসে তোর পায়ে ধরিয় ক্ষমাভিক্ষা চাহিবার সময়ে শীকৃষ্ণের গলার পীতবাস- 
থানি তোর পায়ের উপর লুটাইয়। পড়িল। ইহার পরও তুই কেমন করিয়া বুক বাঁধিয়া রহিলি ? 

ছরমি--শৃমযুভ। ধরমি-ধর্শযুজ্। 

অধিরোধি , . -নাহ--যে পু মপৃবাহ শ্বচ্ছন্দ অবাধ গতিতে বহিতেছিল, তাহার সেই অবিচিছন্ একমুখী গতি 
তুই রুদ্ধ করিলি।- ইহাতে নায়ক শীকৃষ্ণের লেশমাত্র দোঘ দেখিতেছি না। 

হাসারি ওরে--আমার দিকে , আমার পানে । 

বৃন্াৰন কহ. * . ,চাহ-_পদকর্ত। বৃন্দাবন দাস সখীভাবে ভাবিত হইয়া ঝলিতেছেন, আমার নিঘেধ যখন মানিলে 

না, তখন আমার মুখের পানে চাহিও ন! অর্থাৎ আমার তরস৷ ত্যাগ কর অর্থাৎ মিলন ঘটাইবার 
জন্য আমি যে দূতী হইয়া শীকৃষণের নিকট যাইব, সে আাশা করিও না। 



মান ও কলহাম্বদিতা রি 

'আন্ধল প্রেম পহিল নহি জানল 

সো বছবশ্লুভ কাঁন। - 
আদর-সাধে বাদ করি তা সঞ্জে 

অহনিশি জলত পরাণ || 
সজনি, তোহে ক" মরমক দাহ। 
কানুক দোখে যো ধনি রোখরে 

সোই তাপিনী জগমাহ || 

যো হাম মান বহুত করি মানল 
কানুক মিনতি উপেখি | 

সে। 'আব মনসিজ- শরে ভেল জরজবর 
তাকর দরশ না দেখি || 

ধৈরয লাজ মান সঞ্চে ভাঙ্গল 
জীবন রহত সন্দেহ | 

গোবিন্দদাস কই সতি ভামিনি 

কান্ক এছন নেহ || 

৬। জাদ্বল. ...পরাণ-শীরাধা বলিতেছেন-স্বার্থ পূণ সঙ্কীর্ণ পরমে অন্ক। হইয়া পূর্বে আমি শ্রীকৃষের 

| ববলুভত্ব-সনবন্থে সচেতন হই নাই, অর্থাৎ শীকৃষ্ণ যে শুধু আমার নন, বিশৃবাসী সকলেরই যে 
তিনি হ্দয়বলুভ পৃবর্ব সে কথা বুঝিতে না পারিয়া আমি আদর পাইবার অভিলাঘে (অথ 1ৎ 

আমিই একা হার আদরিণী হইব এই অভিলাঘ করিয়া) তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া দিবা- 
রাত্র পাণের ব্বালায় জলিয়া মরিতেছি। ৃ 

ধৈরজ,., .সল্পেহ__মানভক্ের সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য্য এবং লজ্জার বাঁধও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ মানাবস্থা যতক্ষণ 

ছিল ততক্ষণ কৃষ্ণ-বিরহ ধৈর্য্য ধরিয়া সহিয়াছিলাম এবং মিলিত হইবার প্ুবল ইচছাসত্তেও লজ্জায় 

নিজেকে সংযত করিয়াছিলাম ; এখন মানাবসাকন সে ধৈর্যয এবং লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, 

অথচ কৃষ্ণ-বিরহের জ্বালা পূর্বে মতই বহিয়াছে। এ অবস্থায় যে অধিকম্ষণ বাঁচিয়া থাকিব সে 

বিঘয়ে যথেষ্ট সন্দেহ বহিয়াছে। 

কানক ্রছন নেহ-__পদকর্তা বলিতেছেন- শীকৃষ্ণের পম এ্নপই, অর্থাৎ তার পেমের ক্ষেত্র সত্যই সহ্ধব্যাপী 

অর্থাৎ তিনি সকল জীবেরই হৃদয়-বলুত। 

9- 1807 9.0, 



বৈঝব পদাবলী ৬৬ 

সরে 

শুনইতে কানু- মুরলীরব-মাধুরী 

শবণ নিবারল্ তোর । 

হেরইতে বূপ নয়ন-ুগ ঝ পিলু 
তব মোহে রোখলি ভোর || 

সুন্দরি, তৈখনে কহলম তোঁয়। 

তরমহি তা সঞ্চজে প্রেম বাঢ়ায়বি 

জনম গোঙায়বি রোয় || 

বিন গুণ পরখি পরক বূপ-লালসে 

কাহে সৌপলি নিজ দেহা | 

দিনে দিনে খোয়সি ইহ বপ-লাবনী 

জীবইতে ভেল সন্দেহ। || 

যে তু হৃদয়ে প্রেম-তরু রোপলি 
শাম-জলদ-রস-আশে। 

সে 'অব নয়ন-- নীর দেই সিঞ্চহ 
কহতহি গোবিন্দদাসে |) 

৮ 

কলবতী কোই নয়নে জনি হেরই 

হেরত পৃন জনি কান। 

কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়াওই 
প্রেমে করয়ে জনি মান |। 

৭। শ্বণ....তোর--তোব কানে হাত চাপ! দিয়াছিলাম. পাছে শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলীধ্বণি কর্ণে পবেশ 
করিয়া তোকে পাগল করিয়া তোলে । 

হেরইতে * * . .ভোর--তোর চোখদূটি হাত দিয়া ঢাকিয়াছিলাম. পাছে শীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া আপন-হারা হইয়া 
একটা কা করিয৷ বদিস। তুই তখন কৃষ্ণপরমে বিভোর হইয়া আমার উপর রাগ করিয়াছিলি। 

সুন্পরি , . . .রোয়--আমি তখনই বলিয়াছিলাম, ভূল করিয়া অর্থাৎ অগৃপশ্চাৎ বিবেচন। না করিয়া তাহার সহিত 
যদি পরম করিস, তাহা হইলে (তোকে সারাটা জীবন কাঁদিয়া কাটাইতে হইবে। 
বিনু গুণ পরখি--গুণাগুণ পরীক্ষা না করিয়া । খোয়সি- খোয়াইতেছিস। 

যো তুছ' , * . .গোবিদ্দদাসে-_পদকর্তা গোবিন্দদাস সখীভাবে বলিতেছেন,--পবল বাতাস যেমন মেথকে উড়াইয়া 
লইয়া যায়, তুই ঠিক তেমনি করিয়া তোর পৃচও্ড মানের পুবল বাতাসে শ্যাম-জলধরকে দরে সরাইয়া 
দিলি, এখন তোর প্মে-তরুটির উপর কে বারি-সিঞ্চন করিবে বল্? এখাা দিবা-রাত্র “হা 
কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' বলিয়া কীদিয়া নয়ন-জলে অভিঘিঞ্িত করিয়া তোর সেই বড় সাধের প্রেমতরুটিকে 
কোন রকমে বাঁচাইয়া বাখ্ ! 

৮| কুলবতী. .. .মান__কুলবর্তী হইয়া কেহ যেন (পরপুরুঘের পানে) না চায়; আর যদিই বা চায় ত 
শীকৃষ্ণের পানে যেন না তাকায় , আর শশীকৃষ্ণের পানে যদিই বা চায় ত (ভুপ্িয়াও) তাহার 
সহিত যেন পম করিতে অগুসর না হয | আর যদিই বা পম করে, তবে সে প্মের মধ্যে যেন 
মানের স্পর্শ না খাকে। 



মান ও কলহাস্তরিত। ৬৭ 

সজনি, অতএ মানিয়ে নিজ দোখ। 
মান দগধি জীউ অবহ ন নিকসই 

কানু সঞ্চে কি করব রোখ | 
যো মঝু চরণ- পরণরস-লালসে 
* লাখ মিনতি মোহে কেল। 
তাকর দরশন বিনু তনু জরঘর 

পরশ পরশ-সম ভেল || 

সহচরী মেলি লাখ সম্ঝায়লি 
মো নহি শুনলছ' হাম। 

গোবিন্দদাস কহ মরস বচনাযতে 
'অব বাহুডাওব কান || 

6 

সখীর বচনে অখির কান। 
বঝল সুন্দরী তেজল মান।| 

'অরুণ নয়ান ঝবরে লোর। 
গদ গদ স্বরে বচণ বোল ।। 

কেমনে সুন্দরী মিলব মোয়। 
'অনকুল বদি লিধাতা ভোয় || 

এত কহি হরি সখীর সঙ্গে । 
মিলল রাই 'আনন্দ-রঙ্গে || 
হেরি বিবুমুখী বিমুখী ভেল। 
কাঁনরে সো সখী ইঙ্গিত কেল || 
চনপ-করলে পড়ল কান। 

সখীর বচনে তেজল মান || 

পরশ পরশ-সম ভেল-_শশীকৃষ্ণের স্পশ এখন আমার নিকট স্পর্শ মণির মতই দু'লভ হইয়৷ উঠিল। 

বাছড়াওব--ফিরাইয়৷ আনিব। . | 

৯1 হেরি বিধমূখী... .মান_-শীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য ভিতরে ভিতরে শরাধা অস্থির হইয়া 

উঠিয়াছিলেন, বাহিরে কিন্ত সে ভাব এতটুকু পুকাশ কবিলেন না। শুকুষ্ণকে শা দেখিয়। 

কোনরূপ আগহ প্রকাশ করা ত দূরের কথা, বরং সম্পণ বিবক্তিব ভাৰ পুকাশ করিয়া বিনুখ হইয়া 

বসিলেন। আসল কখা নারী হইয়া পুরুঘের নিকট শিজেব দুবলতা পুকাশ করিতে শীরাধার 

সস্রমে বাধিল। আুচভরা সখী তখন শীরাধার মতলব বুঝিতে পাবিয়া শীকুষ্ণকে শীরাধার পায়ে 

ধরিযা ক্ষমাতিক্ষা চাহিতে ইঙ্গিত কবিল। শীক্ষঃও সখীব ইঞ্গিতমত কাজ কবিলেন, হয 

শশীরাধার পায়ে ধবিলেন | খীবাবা ঠিক এইটুকুর ভ'ন/ই অপেক্ষা কবিতেছিলেন কাজেই সঙ্গে 

পাড়ে মান পরিত্যাগ কনিলেন ; কিন্ত বাহিরে এমন তাৰ পুকাখ করিলেন, যেন তিশি স্তেচছায় 

মান পরিত্যাগ করেন নাই, নিতাপ্ সখীব অনুরোধে অনিচ্ছায় মান ত্যাগ কবিলেন। 



বৈধব পদাবলী 

ধনি-যুখ-শশী হরি-চকোর | 
হেরিতে দছ'ক গলয়ে লোর । 
হৃদয়-উপরে খৃ'ল রাই | 
প্রেমদাস তব জীবন পাই || 

৬৮ 

-১০ 

জুবাসিত বারি ঝারি ভরি তৈখনে 
আনল রসবতী বাই । 

দরখখানি চরণ পাখালিয়ে সুন্দরী 
আপন কেশেতে মোছাই || 

অঙ্গক' ধুলি বসনহি ঝাড়ই 
অনিমিখে হেরই বয়ান । 

তুছ' সনে মান করল বর মাধব 
হাম অতি অলপ-পরাণ || 

রমণীক মাঝে কহই শ্যাম-সোহাগিনী 
গরবে তরল মঝু দেহ। 

হামারি গরব তুছ' আগে বাঢাঅলি 

অব টুটায়ব কেহ |। 
সব অপরাধ খেমহ বর মাধব 

তুআ পায়ে সোপলু পরাণ । 
গোবিন্দদাস কহ কানু ভেল গদৃগদ 

হেরইতে রাই-বয়ান || 

১০। সুবাধিত, ., .রাই--রাই তখন (তৈখনে) কলসী (ঝারি) ভরিয়া স্ুবাসিত বারি আনিলেন। 

দুরখানি, : * .মোছাই--(শ্যামের) দ্ইখানি চরণ ধৌত করিয়া (পাখালিয়ে) স্ম্দরী রাধা আপনার কেশগুচছ 

দ্বারা (কেশেতে) মূছাইলেন (মোছাই)। অলপ-পরাণ--সক্কীণ চিত্ত । 

রমণীক ....দেহ-_সকল বমণীর (রমণীক) মধ্যে (মাঝে) লোকে আমাকে শ্যাম-সোহাগিনী বলে (কহই), 

তাহাতে গর্বে (গরবে) আমার (্ঝু) বুক ভরিয়া উঠে। 
হামারি, . . .কেহ- আমার গর্ব (গরব) তুমিই (তুঙ্ু) পূর্বে (আগে) বাটাইয়াছ (বাঢাঅলি), এখন (অবহ*) 

কে তাহ ভাঙ্গিতে পারে (টুটায়ব)? অর্থাৎ রাধা বলিতেছেন, ছে মাধব, তুমিই আমার গর্ব 

বাড়াইয়! দিয়াছ এবং সেই অহঙ্কারে মত্ত হইয়াই আমি তোমা উপর অভিমান করিয়াছিলাম | 

খেমহ--ক্ষমা কর। তুআ- তোমায় । সোপল--সমর্প ণ করিলাম। 
ক 



আনন-লোর--আনন্দাশ | 

মান ও কলহাস্তবিতা ৬৯ 

১১ 

দছ' মুখ-দরশনে দছ' ভেল ভোর । 

দহ'ক নয়নে বহে আনন্দ-লোর ॥ 

দূছ' তনু পূলকিত গদ গদ ভাঘ। 

ঈঘদবলোকনে লহ লহ হাস || 

অপরূপ রাধা-মাধব-রঙ্গ । * 

মান-বিরামে ভেল এক সঙ্গ ॥ 

ললিতা৷ বিশাখা আদি যত সখীগণ | 
আনন্দে মগন তেল দেখি দূহ' জন || 
নিকপ্ডের মাঝে দূহ' কেলি-বিলাস। 
দরহি' দরে রহ" নরোভম দাস || 

মান-বিরামে- সাণের অবসানে। 

দরহি দরে--পূর হইতেও দূরে; রাখাকৃষ কেলিবিলাস দেখার পক্ষে নিজ অযোগ্যতার না পদকর্ত। 

উ৭, ঃ কস রম ই |] 

দীনতা পৃকাশ করিতেছেন। 



স্ন্রজ হ্ুব্বক্ি 

ধনীশিল্ক ও নৃত্য 

্ 

ঘর হৈতে আইলাম বাঁশী শিখিবার তরে 
নিজ দাসী বলি বাঁশী শিখাহ আমারে || ' 
কোন্ রঞ্ধেতে শ্যাম গাও কোন্ তান । 

কোনু রন্ধের গানে বহে যমুনা উজান | 
কোন্ রন্ধ্েতে শ্যাম গাও কোন্ গীত। 
কোন্ রন্কের গানে রাধার হরি লহে চিত 

কোন্ রন্ধের গানেতে কদস্ব-ফুল ফুটে। 
কোন্ বন্ধের গানেতে রাধার প্রেম লুটে ॥ 

ভাল হেল আইলা রাই মুরলী শিখাব। 

স্ঞানদাসের মনে বড় আনন্দ হইব || 

২ 

ধরব। ধরবা ধর মোর পীতবাস পর 
গৌর অঙ্গে মাখহ কন্তুরী। 

এ্ববণে কৃগুল দিব বনমাল৷ পরাইব 

চড়া বান্ধ আলাঞা৷ কবরী || 
গৌর অঙ্গলি তোর সোনা-বান্ধ৷ বাশী মোর 

ধর দেখি রন্ধ মাঝে মাঝে । 

চরণে চরণ রাখ কদশ্ব-হিলনে থাক 
তবে নে বিনোদ-বাশী বাজে || 

২। গৌর অঙ্গে. .. .কন্ুরী-_ীকৃষ্ণ বাপাকে কৃ বানাইতে চাঁন : তাই রাধাকে স্বাদে কনতুরী যাথিয়। 
গৌর বর্ণ কাল করিয়া লইতে উপদেশ দিতেছেন। 

আলাঞ) কবরী--কবরী এগাইমা, অথাৎ কবরী খুলিয়া। 

কদস্ব-হিলনে--কদশ্ববৃক্ষে হেলান দিয়া। 



মূরলী অধবরে লেহ এই রন্ধে ফৃক দেহ 
অঙ্গুলি লোলায়্যা দিব আমি । 

ভ্ঞানদাস এই রটে যা বলিল তাই বটে 
ব্রিভঙ্গ হইতে পার ভুমি | 

টা 

৬ষ্তুর্ণ ৩ 
ক চপ 

আজ কেগো মুরলী বাজার । 
এ ত কভু নহে শ্যামরায় || 

ইহার গৌর বরণে করে আল। 

চূড়াটি বান্ধিয়া কেবা দিল || 

তাহার ইন্দ্রনীল-কাস্তি তনু । 

এ ত নহে নন্দ-স্গুত কানু ।। 

ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি 

নটবর-বেশ পাইল কখি || 

বনমালা গলে দোলে ভাল। 

এ না বেশ কোন দেশে ছিল || 
কে বনাইল ছেন রূপখানি । 

ইহার বামে দেখি চিকণবরণী || 

হবে বুঝি ইভার সুন্দরী | 

সখ্খীগণ করে ঠারাঠানি || 5 

লোলাঞা--লোলাইয়া, নোয়াইয়।, হেলাইয়া | 

ভ্ঞানদাস. . . .তুমি- শীকৃষণ এখানে শীরাধাকে কদবুনে হেলান দিযা ব্রিভঙ্গ হইম দাড়াইতে 'অথাৎ নিদেকে 

শশীকঞ্ণ বলিয়া মনে করিয়া লইতে উপদেশ দিতেছেন। পদকর্তা জ্ঞানদাস বলিতেছেন, শীকৃষণ 

চিকই উপদেশ দিয়াছেন, অর্থাৎ তব এই উপদেশ-বাকা আদৌ অযৌক্তিক বা অর্থহীন নয়। 

শীরাধা যে শীকৃষ্ণেবই পরাশক্তি বা পরাশকৃতি; সুতরাং শবীকৃষের ভাবে ভাবিত হইয়া ত্রিভঙ্গ 

হইয়া দাড়ান অর্থাৎ নিজেকে শীকৃষ্ণ বলিয়া! মনে করা শীরাধার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। 

€ ৫ এশকঞ্চ তাঁহাকে বলিলেন, আমার ন্যায় বেশ-ভূঘা পর, আমার ন্যায় 

৩1 শীরাধা বাঁশী শিখিতে চাহিলে শকু ৃ 

ত্রিভঙ্গ হইয়া দাড়াও, তাহা নহিলে আমার বনী বাজিবে না।” শুীমতী তখন অগত্যা তাহাই করিলেন, তিনি 

নিজের শাড়ী গকৃফকে দিয়া পীতধড়া ও চূড়া পরিলেন। সখীরা দূর বনে ফুলচয়নে গিয়াছিলেন, তীহায়া 

ফিরিয়। আগিতে আসিতে শীমতীর বাঁশী শুনিয়া বলিতেছেন,_আজ কে বাঁশী ব
াজাইতেছে ? ইনি ত কখনও 

৷ ীরবর্ণে করিয়াছে। 
শ্যাম নহেন। ইহার গৌরবর্ণে বন আলো 

টবের. ..কবি-নর্ভকপেঠের লের্ধাৎ কৃষে) বেশ এ কোথায় পানা? 
ইহার... ,চিকণবরণী--কুষবণ । এক সুন্পরী ইহার বামে রহিয়াছেন। ইনি কে? 

ঠারাঠারি-_ইঙ্গিতে কথাবার্ড।। 
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কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী। 
কোথায় গেল কিছুই না জানি ॥ 
আজ কেন দেখি বিপরীত। 
হবে বঝি দোহার চরিত || 

চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে। 

এ বাপ হইবে কোন দেশে | 

& 

চাদবদনী নাচত দেখি | 

না! হবে ভৃঘণের থ্বনি না নড়িবে চীর 

ক্রতগতি চরণে না বাজিবে মঞ্জীর || 

বিঘম সঙ্কট তালে বাজাইব বাঁশী । 

ধনু-অন্কের মাঝে নাচ বুঝিব প্রেয়সী || 

“ কে... .কমলিনী--আমরা৷ দেখিয়া গিয়াছি, কুঞ্জে কৃ এবং রাধা ছিলেন। তাহারা কোথায় গেলেন £ 
কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। 

হবে... .চরিত-বোধ হয় ইহাদের এইরূপ বেশ-বিপর্ধায় (চরিত) কখনও ধটিবে ১ অথাৎ ভবিঘ্যতে কু 

গৌরবর্ণ হইবেন। 

এ রূপ, .. .দেশে--অনেকে ইহা গৌরাঙ্গ-অবতারের পূর্বাভাস বলিয়া মনে ফরেন । নবন্বীপে গৌরবণ 

নটবর-বেশ পরে দেখ গিয়াছিল। ৬ 

৫) এটি এবং ইহার পরের কবিতাটি ন্ত্য-রাসের পদ। 
না হবে... *মক্জীর- দ্রুত নাচিতে হইবে কিন্ত যেন অতিশয় গতি-হেতু ভূষঘণের ধ্বনি না হয়, অঞ্চল যেন না 

উড়ে, এবং নুপৃরের শব্দ যেন না হয়। 

চার-বন্ত্র। মঞ্জীব-_ন্পুর | 

বিঘম সঙ্কট--তালের নাম) গরায়কেবা এই গ্রান গাহিবার সময়ে তাহার বোল আবর্তি করিয়া থাকেন : তাত 

থৈয়। থৈয়া তিনি খিটি তিনি খিটি ঝা ইত্যাদি। 
ধনু-অঙ্কের--ধনুর-আকারে (অনেকটা ৪-এর মত) অঙ্কপাত (রেখাপাত) করিয়া স্থান নির্দেশ করিয়া দিব, 

তাহারই মধ্যে নাচিতে হইবে । 

এই সকল বর্ণ নায় কিছু অতিবঞ্জন থাকিতে পারে, কিন্ত এখনও এ দেশের নর্তক-নর্তকীরা তাহাদের পণচীন 
নৃত্য-কলা-কৌশল একেবারে হারান নাই । কয়েক বৎসর হইল লাট সাহেবের অভ্যর্থ না-উপলক্ষ্যে ভারতের 

একজন মহারাজ তাহাকে নর্তকীদের যে অন্তত নর্তন-কৌশল দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে লাট সাহেব এবং তীয় 

অনুচর সাহেবেরা চমতকৃত হইয়া গিয়াছিলেন। ই্টেট্স্ম্যানের সংবাদদাতা তদুপলক্ষ্যে লিখিয়াছিলেন-_ 
নর্ভকীরা। “ 081)080. 07) ৭%/010-9089৭5 012 91781) 80816548770. 88৮8১ 840. 2179115 
01) 098] 1001105৪087 %8/001৭ ত10)0770 015800102 0872) 10) 01091 60 9110%/ 618০1. 

1181)00958 ০ 6০০৮. এ 
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হারিলে তোমার লব বেশর কীচলি। 
জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী || 
যেমন বলেন শ্যাম নাগর তেমনি নীচেন রাই। 
মূরলী লকান শ্যাম চারি দিকে চাই ॥ 

সবাই বলে রাইয়ের জয় নাগর হারিলে। 

দখিনী কহিছে গোপী-মগ্ডলী হাসালে | 

৫ 

শাম তোমাকে নাচিতে হবে । 
না নড়িবে গণ্ড মুণ্ড নূপুরের কড়াই । 
না নড়িবে বনমাল বুঝিব বড়াই || 

না নড়িবে ক্ষদ্র ঘন্টি শবণের কুণ্ডল। 

না নড়িনে নাসার মোতি নয়নেব পল || 

ললিতা বাজায় বীণা বিশাখা মদ | 

লুচিত্রা বয়ি সপ্রস্বরা রাই দেখে রঙ্গ ॥ 

তুঙ্গবিদ্যা কপিনাস তৃম্থুরা রজদেবী। 

ইন্দূরেখ। পিনাক বায় মন্দিরা দেবী || 

উদ্তট্-তালেতে যদি হার বনমালী 

চুড়া-বাশী কেড়ে লব দিব করতালি || 

যদি ডিন নাইকে দিন আমরা হব দাসী । 

নইলে কারাগারে থোৰ দুধিনী শুনে হাসি | & 

লী লকান শ্যাম চাই-_কৃষ্চ ভারিসা গিয়াঁছেন। পাচে তাহাৰ সর্বস্ব-ধন বাশী হাবাইতে হয় এই ভয়ে 

টি তিনি চাঁবিদিকে চাহিয়া (কেহ দেখিতে পায কি না--ভয়ে তয়ে) বাঁশীটি লুকাইয়া ফেলিলেন। 

বিনী-_পদকর্রীব নাম। কেহ কেছ মনে কবেন, সপ্তদশ শতাব্দীব অন্যতম বৈষণব-শ্ষ্ঠ শ্যামানঙ্গই নিজেকে 

দখিনী- র | 

দখিনী বলিয়া পরিচয় দিতেন। 
ছার বোল আবৃত্তি করিয়া থাকেন, যথা--বেন্দ! ঝেঞ্চ। খেটা থোড় লগ 

__তাঁলের নাম। গায়কেরা তা 

ই ঝিনি ঝঁ। ইত্যাদি । কপিনাস, পিনাক-_বাদ্যস্্বিশেষ | বাঁর়-_বাজ
ায় | থোব-রাখিব। ৮ 

10--1807 91. 
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প্েমবৈচি্য ৫ ঘাঘেগানুরাগ 
১ 

নাগর-সঙ্গে রঙ্গে যব বিলপই 

কঞ্জে শুতলি ভূদপাশে । 

কান কানু করি রোয়ই সুন্দরী 

দারুণ বিরহ-হুতাশে || 

এ সখি, আরতি কহনে ন যাই | 

খোজি ফিরত আন গাঞ্চি | 

কীহা গেও সো মঝু রসিক সুনাগর 
মোহে তেজল কথি লাগি। 

কাতর হোই মহীতলে লুই 

বিরহ-বেদনে রহ জাগি 
রাইক বিরহে কানু ভেল চমকিত 

বরানে বাণী নহি ফুর। 
প্রিয় মহচবী লেই কবে কন বান্ধই 

গোবিন্দদাস রহ দর || 

১। নাগর. ** .বিবহ-ভতাশে- নিভৃত কৃদ্ধে শ্ীক্ফকে ভুজবন্ধনের মধে) পাইয়াও শীরাধা দারুণ বিরহে 
কাতন হইয়। কান, কান কনিম। কাঁদিয়া অস্থির হইতেছেন। 

হেম. .. আন ঠাঞ্চি-স্বর্ণ খগড আঁচলে বাধা বহিয়াছে সে কখ ভুলিয়া গ্রিয়া যেন অন্যত্র খুঁজিয়া ফিরিতেছেন। 
কথি লাগি--কি জন্য, কি কারণে । র 
বিরহ-বেদনে রহ জাগি--বিরহের অসহ্য ন্ত্রণাই রাধাকে জাগাইয়। রাখিয়াছে ; জর্থাৎ চেতনা হারাইতে দেয় 

নাই, নহিলে শুীরাধার এতক্ষণে চৈতন্যলোপ হইত। 
রহুদর--পদকর্তী সসন্ত্রমে দূর বাবদান হইতে এই অনুপম লীল। পত্যক্ষ করিতে চান। "৮ 
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বন 

আন পথে যাই সে কান-পথে বায় রে !! 
এ ছার রসনা! মোর হইল কি বাম রে) 
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে।। 
এ ছার নাসিক মুই যত করু বন্ধ। 
তবু ত দাকণ নাস। পার শ্যাম-গন্ধ || 
সেনা কখা না৷ শুনিব করি অনুমান | 
পরসঙ্গ শুনিতে অপনি যায় কান || 
বিক্ রহ এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব। 
সদা সে কালিয়া কানু হর অন্তব ॥ 
কহে চণ্তীদাসে রাই ভাল ভাবে আছ। 

মনের মরম কথা কারে নাহি পৃছ|| 

ও 

বধু, কি 'আর বলিব তোরে। 

অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া 

রহিতে না দিলি ঘরে || 

কামনা করিয়া সাগরে মরিব 

সাধিৰ মনের সাধ! | 

রিয়া হইৰ *ীনন্দের নন্দন 

তোম।রে করিব রাবা ॥| ্ 
ধা 

২। যত... .বায় রে--আমার ইঙ্ছ্িয় সম্পূর্ণ পে তাহার বশীভূত। যতই ভাহাকে আয়ন্ত করিতে চাই, 
ততই তাহ] বিগৃড়াইর। যায়। অন্য পখে যাইতে চাই, কিন্ত কৃষ্ণের পখে অর্থাৎ তিনি যেখানে 

আছেন সেই দিকে পদ দুইটি আপনা আপনি ধাবিত হয়। অ।দ_অন্য। 

যার নাম নাহি লই--যাহার নাম লইব না বলিয়৷ মনে কনি। পনসঙ্গ--(তাহারই) পুসঙ্গ। 

ধিক্. , . .অনুভব-_আমার ইন্দ্িয়ণণকে বিকৃ,তাহাবা আৰ আমাকে মানে না॥ সর্বদ৷ সেই কান্,আমার অনুভবের 

বিষয় হইয়া আছে। 

ভাল তাবে. . .পুছ--(অর্থাৎ গোপনে বাখিও-_অনুবাগের কখা, সাধনের কথা কাহাকেও বলিতে নাই)। 

তুমি সুখেই আছ (অর্থ1ও একপ পুগাঢ 'অনুবাগ সর্বথা শুভলক্ষণ)- তোমার মন্থর কখা কাহাকেও 

জিজ্ঞাসা করিও না। 

৩। অলপ--অল্প। 

কামনা করিয়া... .রাধা--এই কামনা করিয়া সাগবে ডুবিয়া মরিৰ যে পরজন্যে আমি যেন ন্দ-নন্দন শীকৃষ্ণ 

হইয়া জনমগহণ কৰি এবং তুমি (শ্রীকৃষ্ণ) যেন বাধা হইয়া জন্মুলাভ কন ।-_এই ভাবে আমি আমার 

মনের সাধ মিটাইথা লইব, অখ ৩ এ জণ্ ভুষি দেমন আমাকে বাব বার কীদাইবাছ, আমিও সেইরূপ 

পরজনো শীক্ষ্ণরূপে জনাগুহণ কবিয়া তোমাকে কীদাইৰ ' এইভাবে পুতিশোধ লইয়া আমি 

আমার মনের ঝাল মিটাইয়া লইব। ৮ 
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পিরীতি করিয়৷ ছাড়িয়া যাইব 

রহিব কদন্বতলে । 

ব্রিতঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব 

যখন যাইবে জলে || 

মরলী শুনিয়৷ মোহিত হইবা 

] সহজ কলের বালা । 

চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবে 
পিরীতি কেমন জালা || 

১ স্ 
রি 

“কি মোহিনী জান বধু কি মোহিনী জান। 
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।। 

ঘর কৈন্ বাহির, বাহির কৈনু ঘর। 
পর কৈন আপন, আপন কৈনু পর || 
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি। 
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি ॥ 
কোন্ বিধি সিরজিল মোতের শে'ওলি। 
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি।। 
বধ যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও । 
মরিব তোমার আগে দীড়াইয়া রও ।। 

বাশুলী-আদেশে দ্বিজ চণ্তীদাস কয়। 
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয়| ৮” 

রর 
সহজ--সরল॥ 

৪ | অবলাাব* ** *হেন-ভোমার ন্যায় রমণীর মন মোহিত করিতে পারে, এরূপ জার কেহ নাই। 
ঘর কৈণু. *. ,পিরীতি--তোমাকে পাইবার জন্য আমি কি না করিয়াছি? আমার স্বভাব, সংস্কার, আচরণ, 

এমন কি পৃকৃতির বিধান পর্যন্ত, বিপর্যস্ত করিয। অসাধাসাধন করিলাম, তখাপি তোমার পেষের 
স্বরূপ আজও বুঝিতে পারিলাম না। 

কোন্ বিধি- * * *শেঁওলি--শেওলা যেমন স্লোতে ভাসিয়া যায়, যে দিকে পৃবাহ সেই দিকে তাদের গৃতি অর্থাৎ 
নিতান্ত অসহায়। তোমাৰ প্মের দারুণ সোৌতোবেগে আমি আমার ব্যক্তিত্বের তুমি হইতে 
স্বলিত হইয়া অসহায়ভাবে ভাসিয়] যাইতেছি | *? 

সিরজিল--স্থ্টি করিল । বাখিত-_মমবেদনশীল। 
বধু... .র3--একমান্রে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া সমস্ত দৃঃখ অয্লানবদনে সহ্য করিতেছি, তুমি যদি আমার 

পুতি নির্মম হও, তবে দাড়াও,--তোমার সম্ুখেই এই পরাণ ত্যাগ করিবা » 
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তু 

তোমারে বুঝাই বধু তোমারে বুঝাই। 

ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই ॥ 
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে । 
নিচয় জানিও মুঞ্চি ভখিমু গরলে ॥ 

এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ । 
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখি চাদ-মুখ 
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভূখৃ। 

কে মোর বাখিত আছে কারে কব দুখ ॥ 

চণ্তীদাস কহে রাই ইহ। না ষুয়ায়। 

পরের বোলে কেব৷ প্রাণ ছাড়িবারে চায় ॥| 

৬ 

মন-চোরার বাঁশী বাজিও ধীরে ধীরে। 

আকুল করিল তোমার সুমধুর স্বরে | 

আমরা কলের নারী হই গুরুজনার মাঝে রই 

না বাজিও খলের বদনে। 

আমার বচন রাখ নীরব হইয়া থাক 

না বধিও অবলার প্রাণে ॥ 

যেব৷ ছিল কুলাচার সে গেল যমনার পার 

কেবল তোমার এই ডাকে । 

যে আছে নিলাজ প্রাণ শুনিয়া তোমার গান 

পথে যাইতে খাকে বা না থাকে || 

/ 

| সুধায়--জিজ্ঞাসা করে। 
ভখিযু-খাইৰ | 

এ ছার... ,মুখ--এই দূখপূর্ণ জীবনে আর 
কি সুখ আছে? তোমার টাদমুখখানি দেখাই জীবন

ের একমাত্র 

আনন্দ ও পফলতা | একবাৰ এই 1$খিনীর সন্ুখে দাড়াও,
 আনি তোমার মুখখানি দেখিয়। মরি । 

সোয়াস্তি--আবাম। নাহিটুটে ভখ-_আমার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। ব্যধিত-_-সষদুঃখী। 

পরের বোলে . . * *চায়- লোকে নিন্দা ও গঞ্কন! করে বলিয়াই কি তুমি পরাণ ত্যাগ ক
রিবে? পরের কথায় 

কে কবে জীবন ত্যাগ করিযাছে ? 

ইহা না ঘূয়ায়-_-ইহা উচিত (যোগা) হয় না। 

৬। খলের-পুতীরকের। 
নিনজ-নির্লভ্জ | 



৮ বৈষ্ণব পদাবলী 
$ 

৬ তরলে জনম তোঁর সরল হৃদয় মোর 

ঠেকিয়াছ গোঙীরের হাতে । 

কানাই খুটিয়া কয় মোর মনে হেন লয় 

বাঁশী হৈল অবলা বধিতে | 

৭ 

মন মোর আর নাহি লাগে গ্ুহকাজে । 

নিশিদিশি কীদি তব হাসি লোকলাজে । 

কালার লাগিয়া! হাম হব বনবাসী | 

কালা নিল জাতিকল প্রাণ নিল বাঁশী || 
হারে সখি, কি দারুণ বাঁশী | 

যাচিয়া যৌবন দিয়া হৈন্ শ্যামের দাসী || 
তরল বাঁশের বাশী নামে বেড়াজাল । 

. সভার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল ॥ 

অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল। 
পিবই অধরসুধা উগারে গরল || 

র্ 

তরলে জনম তোর-_তনুলা, তলু৷ বা তন্গুতা বাশের বংশে তোর জন্মা। (ভিতর-ফৌপবা এক জাতীয় পাঁতল। 
সরু বাশকে তর্লা, তনু । বা তল্ুতা বাশ বলে। এই বাঁশ অত্যন্ত নরম এবং একটুতেই নুইয়। 

পড়ে )। 

তরলে, ,. .হাতভে_শীরাধা বলিতেছেন, তধ্লা বাশের বংশে তোর জন্ম । তুই ভিতব-ফৌপরা, অথ « 
অন্তঃসারশূন্য। ভোর নিজের ইচছাশক্তি বলিষা কিছুই নাই, তোকে যে কেহ অনায়াসে নোয়াইয়। 
ফেলিতে পারে, অখাৎ ভোকে দিয় নিজের ইচ্ছামত কাজ করাইয়৷ লইতে পারে । সম্পৃতি 

তুই গোগাবেব হাতে পড়িয়াছিস, সুতরাং তুই যে তাহারই ইঙ্গিত মত চলিবি, ইহা তখুবই স্বাভাবিক | 

খুটিয়া-_উপাধি-বিশেঘষ। 
৭। তরল... .বেড়াজাল-_শীরাবা বলিতেছেন--ছান্ধা পাতলা ফীপা তলু। বাশের বংশে এই বাঁশীর জন্ম, 

সুতরাং উহাকে নিতান্ত নিবীহ বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক । আসলে কিন্ত ওটি একটি 

সাংঘাতিক বস্ত। বেড়াজাল যেমন মাছকে চারিদিক হইতে জড়াইয়৷ ধরিয়] ডাঙ্গার দিকে টানিয়া 

আনে, শ্যামের এ বাঁশীটি সেইরূপ রাতদিন “ রাধা রাধা ' বলিয়া ডাকিয়৷ নামের বেড়াজাল 

বিস্তার করিয়া চারিদিক হইতে আমাকে ঘেরিযা “ফেলিয়া শীকৃষ্ণের পানে টানিয়া আনে 
সভার, ...কাল- সকলের পক্ষে এই বাশী নিতান্ত সাধারণ, কিন্তু জামার পক্ষে ইহ] দারুণ মারণাস্ত্র । 

অন্তরে, * *গবল-ৰাহির হইতে দেখিয়া ব শীটিকে সবল বলিয়াই মনে হয় অন্তরে কিন্তু ওটি একেবারেই 

সাবহীন অর্থাৎ গুণহীন, হীদযহীন। বাশীটি শীকৃষ্েের অধর-সুধা সব্বদা পান করিতেছে, 

সুতরাং তাহার কাছ হইতে সুবাই আশ। করা যায়, কিস্ক এমমই তার জঘন্য পুক্তি যে সুধা 
পান করিয়া বিঘ উদ্গার করে, অখাত আমাকে মদন-বিধে জর্জরিত করে। ৯ 
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ব্তি 

যে ঝাড়ের তরল বাশী তার লাগি পাও। 
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও | 
দ্বিজ চণ্তীদাসে কহে বংশী কি করিবে । 
সকলের মুল কালা তারে ন! পারিবে | 

আনলে পুড়িয়া গেল। 
অমিয়া-সাগরে গিনান করিতে 

সকলি গরল তেল ॥ 
সখি কি মোর করমে লেখি। 

শীতল বলিয়া ৫ চাদ গেবিন 

ভানুর কিরণ দেখি | 
উচল বলিয়া অচলে চড়িতে 

পড়িন অগাব ছলে। 

লচিমী চাহিতে দারিদ্র্য বোগল 

মাণিক হারানু হেলে ॥ 
নগর বসালাম সাগর বাধিলাম 

মাশিক পাবাব আশে | 

সাগন একাল মাণিক লকাল 

অভাগীর করম-দোঘে || 
পিয়াস লাগিয়া ডালদ সেবিনু 

নজর পড়িরা গেল। 

চ্ঞানদাপ কহে কানুর পিরীতি 

মরণ অধিক শেল।। 

রা 

লাগি পাও--যদি তাহার নাগাল পাই। 

সাগরে ভামাও-:কি জানি নদীতে তাসাইলে আবার যদি তট-লগু হইয়া যুল বিস্তার করে। 

৮। উচন- উচচ। অচল--পৰত। লছিমী--লক্ষ্ী, শী। বোঢল-+ধেরিয়া ধরিল। 

পিয়প্স--তফ্চা বজর-_বস্ত। কহে চত্তীদাস--পাঠাস্তর | ৯৬ 
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, আইস আইস বন্ধু আইস আধ আঁচরে বৈস 

_ নয়ান ভরিয়া তোমা দেখি। 

অনেক দিবসে মনের মানসে 
সফল করিয়ে আখি || 

বন্ধু, আর কি ছাড়িয়া দিব। 
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ 

সেইখানে লঞ৷ থোব ॥। 

কাল কেশের মাঝে তোম! বন্ধ রাখিব 

পূরাব মনের সাধ। 

যদি গুরুজন জিজ্ঞাসে বলিব 

পর্যাছি কাল পাটের জাদ || 

নহে ত লেহের নিগড় করিয়া 
বান্ধিব চরণারবিন্দ | 

কেব৷ নিতে পারে নেউক আসিয়া 

পাজরে কাটিয়া সিদ্ধ || 

১9 

কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে । 

নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে || 

কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি: 

কাল অঞ্জন আমি নয়নে না! পরি ॥ 

আল সই মুগ শুনিলাম নিদান। 

বিনোদ বিধূয়া বিনে না রহে পরাণ || 

৯। এই পদা্টি চণ্তীদাসের বলিষ] মনে হয়|  বঙ্কিষচন্দ্রের “ কমলাকান্তের দপ্তরে * এই পদটির সুন্দর আম্বাদম 

পাওয়া যাইবে । পাঠভেদ লক্ষণীয় । জাদ-_বেণীর সঙ্গে ক্রীলোকেরা যে থোপা পরেন। 

লেহের-নেহের, ক্লেহের, পষের | সিন্ধ-__সিদ। 

১০। নিদান--রোগের মূল ফারণনির্ণয়ঃ চিকিৎসকের চরম অভিমত। 
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৮ 

মনের দুখের কথ! মনেতে রহিল। 
ফুটিল সে শ্যাম-শেল বাহির নহিল ॥ 

চণীদাস কহে রূপ শেলের সমান। 

নাহি বাহিরায় শেল দগধে পরাণ ॥ শর 

| কারণ কি তাহা আনি শুনিয়াছি অর্থাৎ নিদান-শ্বীরাধা বলিতেছেন, আমার এই পর্মব্যাধির মুল কারণ কি আল সই...*নি টা কবিনহ হইতেই এ রোগের উৎপতি, স্থতরাং তাহার লহিত মিলিত 

হইত না পারিবে এ ব্যাধির উপশ্ হইবে না, এবং এই ব্যাবিই আহার মৃত্যুর কারণ হইবে । 
নহিন্-স্না হইল। 



একাদশ শাবক 

ঘিবেদন 

৬2 ঈ 
বধু কি আর বলিব আমি। 

জীবনে মরণে .. জলমে জনমে 
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥ 

তোমার চরণে আমার পরাণে 

বাধিল প্রেমের ফাসি । 

সব সমপিয়া একমন হৈয়া 

নিশ্চয় হইলাম দাসী | 

ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভূবনে 
আর মোর কেহ আছে। 

রাধা বলি কেহ স্ুধাইতে নাই 

দীঁড়াব কাহার কাছে ।! 

একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে 
আপন বলিব কায়। 

শীতল বলিয়া শরণ লইন 
ও দটি কমল-পায় 11 . 

৮ ১| জীবনে মরণে. , , -তুমি-শুধ য্ত্যুকালে নহে, জীবনের পৃতিযুহূর্তে আমি তোমাকেই পরাণপিয় বলিয়া 
জানি। শুধু এই জন্মে নহে, যতবার আসিব যাইব--যত জন্ম হইবে--তুমিই আমার একমাত্র প্রিয় 

থাকিও 
তোযার চরণে, , . .প্মের ফাসি--তোমার পদযুগল এবং আমার প্রাণের সঙ্গে পরমের যঁ!সি লাগিয়াছে, অর্থ? 

তোমার শীচরণের আশুয় তিলমাত্র সরাইয়া লইলে আমার প্রাণ যাইবে। 

একুলে. **কায়-পিতৃকুল ও স্বামিকুল এই দই কুলে এবং সমগু গোকুলে, অর্থ [ৎ দির আমার আপনার 
বলিতে কেহ নাই। 



এ নিবেদন | ৮ 

না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে 
যে হয় উচিত তোর । 

ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে 
ূ গতি যে নাহিক মোর ॥ 
আঁখির নিমিখে যদি নাহি' দেখি 

তবে সে পরাণে মরি । 
চণ্ডীদাস কহে পরশ-রতন 

গলায় গাঁখিয়া৷ পরি | 

4 % 
বধ তুমি সে আমার প্রাণ । 

দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি 
কূল শীল জাতি মান || 

অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া 

যোগীর আরাধ্য ধন। 
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীন। 

না জানি ভজন পুজন || 

পিরীতি-রসেতে গলি তনু-মন 

দিয়াছি তোমার পায়।, 
তুমি মোর পতি * তুমি মোর গতি 

মনে নাহি আন ভায় || 

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে 

তাহাতে নাহিক দৃখ। 
তোমার লাগিয়া কলক্ষের হার 

গলায় পরিতে সুখ || 

সতী বা অসতী , তোমাতে বিদিত 

ভাল-মন্দ নাহি জানি। 

কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম 

তোহারি চরণখানি 1 ৬: 

অখল--সরল (খলতাশৃন্য)। 

পরশ. . ..পরি-_তুষি আমার স্পর্শ মণি (যাহার স্পর্শে সকল ধাতু সোনা অর্থ।ৎ অমূল্য রত হয়), তোমাকে 

হার করিয়া গলায় পরিতে ইচ্ছা হয় : যেন এক মুহূর্ভের জন্যও তোমাকে হৃদয় হইতে বিশুদ্ধ 

. করিতে না হয়। 

রে ২। তোহারে--তোমাকে । আন--অন্য | ভায়--পৃতিভাত বা পৃকাশিত হয়। 

পাপ পৃণ্য. .. .চরণখানি--পাপই হউক, আর পুণ্যই হউক তোমার পদযুগলই আমার লর্বগ্ম | ২, 
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৩ 

নবরে, নবরে নব নবধন শ্যাম। 
তোম।র পিরীতিখানি অতি অনুপাম || 
তোমার পিরীতি-সুখ-সায়রের মাঝ । 
তাহাতে ডুবিল মোর কুল-শীল-লাজ ॥ 
কি দিব কি দিব বন্ধু মনে করি আমি। 
যে ধন তোমারে দিব সে ধন আমার তুমি || 
তুমি যে আমার বন্ধু, আমি যে তোমার । 

তোমার ধন তোমারে দিব কি যাবে আমার ॥ 
বাঁচি কি ন৷ বাচি বন্ধু, থাকি কি না থাকি। 

অমূল্য ও রাঙ্গাচরণ জীয়ন্তে যেন দেখি ॥ 
যদ্ূনাথ দাসে কহে করুণার সিন্ধু । 
কিসের অভাব তার তুমি যার বন্ধু | 

৪. পট 
৮95) 

বধ, তোমার গরবে গরবিণী আমি 
রূপসী তোমার রূপে । 

হেন মনে করি ০. ও দুটি চরণ 
সদ! লইয়। রাখি বুকে | 

অন্যের আছয়ে অনেক জনা 
আমার কেবল তুমি । 

পরাণ হইতে শত শত গুণে 

প্রিয়তম করি মানি || 

নয়নের অগ্তন অঙ্গের ভূঘণ 
তুমি সে কালিয়৷ চান্দা | 

জ্ঞানদাসে কয় তোমার পিরীতি 

অন্তরে অন্তরে বান্ধা || 

» 
৩1 নবধন শ্যাম--নব-অলধর তুল্য বর্ণ যাহার, অর্থাৎ শীকৃফ। 
ভূমি যে. ,. ,তোমার--এখানে দ্বদীয়তাময় ও মদীয়তাময় পমের কথা বলা হইয়াছে : “তুমি আমার +-_ইহা 

মীয়তাময় পরমের স্বরূপ । আমি তোমার *--ইহা' ত্বদীয়তাময় বুদ্ধি-পুসুত। উভয়ই পেষের 
উৎকর্ষ সুচনা করে। 

%*/৪। গরবে--পাবের। অঞ্জন--কাঁজল। 



র্ 

পৃরুবে যতেক করিলু সুতপ 
তপের নাহিক সীমা । 

সেই সব তপ বিফল নহিল 
তেঞ্চি সে পাইলু তোমা || 

ম্গমদ বলি ঝাপিয়া কাচলি 
রাখিব হিয়ার মাঝে । 

তোমার বরণ বসনে ঝাঁপিয়। 
রাখিব লৌকের লাজে ॥ 

কিস্বা কেশপাশে কবলয়-দামে 
রাখিব যতন করি । 

একলা হইয়। মুকৃত করিয়া 
দেখিব নয়ান তরি | 

যদি কদাচিত হয় জানাজানি 

কহিব বেকত করি। 

সে ভয়ে সভয় নহি কদাচিত 

কহে দাস নরহবি || 

৬ 

জপিতে তোমার নাম বংশী ধরি অনুপাষ 
তোমার বর্ণের পরি বাস। 

তুরা প্রেম সাধি গোরি আইলু গোকুলপুরী 
বরজ-মগ্ডলে পরকাশ ॥ 

“ধনি, তোমার মহিমা জানে কে। 
অবিরাম যুগ শত গুণ গাই অবিরত 

গাহিয়া করিতে নারি শেঘ।| ২ 

মিরেরেক ঝ'পিয়া--আচছাদিত করিয়। | 

মুক্ত করিরা-নুক্ত করিয়া। নী রা 
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গঞ্ধন-বচন তোর শুনি সুখের নাহি ওর 
সুধাসম লাগয়ে মরমে | 

তরল কমল-আখি তের নয়ানে দেখি 
বিকাইলু জনমে জনমে ॥ 

তোমা বিনু যেব! যত পিরীতি করির্ন কত 
সে পিরীতে না পরল আশ। 

তোমার পিরীতি বিনু স্বতন্ত্র না হৈল তনু 
অনুভবে কহে চণ্ডীদাস || ৬ 

রি ৃ্ 

৬। গঞ্জন-বচন- গঞ্জনা-বাকা, তিরস্কার | 

ওর--সীমা। তেরছ--বক্র, তেরচা | 
তোমার পিরীতি * . তনু-শীকৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন, তোমার পরম ব্যতীত আর কোনও পরম আমাকে স্বতগথ 

অর্থাৎ পৃথক্ করিতে পারে নাই। তুমি আমারই হনাদিনী শক্তি। নিজের আনন্দ-চেতনার 
আস্বাদনের জন্যই আমার অস্তনিহিত হলাদিনী শক্তিকে তোমার ভিতর দিয়া রূপায়িত করিয়া 
নিদ্ধেকৈে তাহ। হইতে স্বতন্ন করিতে হইয়াছে, অর্থাৎ আমাকে দ্বৈত হইতে হইয়াছে'। 



দাদস্ণ স্তন্বক্ 

ধুর 
ললিতাঁর কথা শুনি হাসি হাঁসি বিনোদিনী 

কহিতে লাগিল ধনি রাই। 
তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন 

সে কথ৷ ত কভু শুনি নাই।| 
হিয়ার মাঝারে মোর এ ঘর মন্দির গে। 

অনুরাগের ভলিকার বিছানা হয়্যাছে গো 
শ্যামচাদ ঘুমায়া। রয়েছে || 

তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুবে যাইবেন 
কোন্ পথে বণ পলাইবে। 

এ বৃক চিরিয়৷ যবে বাহির করিব গে। 
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে || 

শুনিয়৷ রাইয়ের কথ৷ ললিতা চম্পকলতা 
মনে মনে মানিল বিসায়। 

চণ্ডীদাসের মনে হরঘ হইল গো৷ 
ঘচে গেল বিরহের ভয় || , 

ধ্জী 

১। তুলিকায়_-(নরম)-তুল৷ দিয়া। . 

তোমরা... .যাবে-_তোমরা যে বল শ্যামটাদ আমাকে ছাড়িয়া মথুরায় যাইবেন, ইছ। কিরূপে সম্ভব হইতে 

পারে? আমার এই হৃদয়-মন্দিবে শ্রীকৃষ্ণ খে চিরদিন বিরাজ করিতেছেন। সেই আমার 

অস্তরবাসী শীকৃষ্ণকে আমার এই হৃদয়-মন্দির হইতে যতক্ষণ পধ্যস্ত না নিজে মুক্তি দিতেছি, 

ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সাধ্য কি আমাকে ছাড়িয়া যান? শ্ীরাধা বলিতে চান- শ্রীকৃষ্ণের সহিত 

তাঁহার দৈহিক বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে, কিন্ত অন্তরে, অস্তরে তাঁহার সহিত যে ষধুর মিলন-লীলা 
অহরহঃ চলিতেছে, সে মিলনের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কোথায়? ৯» 



৮৮ ্ বৈষব পদাবলী 

চা 
৬ মিন 

নামহি অক্র,র ক্রর নাহি যা সম 

সো. আওল ব্রজ-মাঝ । 

ঘরে ঘরে ঘোষই শ্ববণ-অমঙ্গল 

কালি কালিছ সাজ || 

, সজনি, রজনী পোহাইলে কালি। 

রচহ উপায় যৈছে নহ প্রাতির 
মন্দিরে রহু বনমালী | 

যোগিনী-চরণ শরণ করি সাধহ 

বান্ধহ যামিনীনাথে । 

নখতর চান্দ বেকতি রহ অন্বরে 

যৈছে নহত পরভাতে || 

কালিন্দীদেবী সেবি তাহে ভাখহ 

সো৷ রাখই নিজ তাতে। 

কিয়ে শমন আনি তুরিতে মিলাওব 
গোবিন্দদাস অনুমাতে || » 

২। নামহি. .. ,সাজ--শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন,_“নামেই শুধ্ অক্র,র, আসলে কিন্ত যাহার মত ক্র আর 
দি নাই, সেই ব্যক্তি আজ ব্ন্দাবনে আসিয়াছে, এবং কালই, ঠিক কালই (মথুরায় যাইবার জন্য) 

* সাঁজিয়া-গুজিয়৷ পৃস্তত হও '-_এই শবণকটু অশুভ বাক্য ঘরে ঘরে ঘোঘণা৷ করিয়। বেড়াইতেছে। 

সজনি... .বনমালী--সখি, রজনী পুভাত হইলেই (অক্রর-ঘোঘিত) সেই কাল আসিয়া দেখা দিবে, অতএব 

এমন একট৷ উপায় খু'জিয়া বাহির কর যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ গৃহে থাকেন। 

ঘোগিনী-চরণ. . . .পরভাতে- যোগমায়া পৌর্ণ মাসী দেবীর চরণে শরণ পাইয়। সাধ্যসাধন৷ করিয়। তাহাকে ' 
দিয় চন্ত্রকে আটক কর। নক্ষত্র এবং চন্দ্র যেন গগনে পুকাশিত থাকে ।--প্রভাত যাহাতে 
না হয়। 

কালিলী . . .অনুমাতে--যোগমায়ার দ্বারা যদি এ কাজ সম্ভব ন৷ হয়, তাহা হইলে যমুন৷ দেবীকে সেবার দ্বার 
তুষ্ট করিয়৷ তাহাকে (ভাখহ) বল, তিনি যেন তার পিতা সধ্যদেবকে আটকাইয়। রাখেন, অর্থাৎ 

তিনি যেন এমন ব্যবস্থা করেন যাহাতে তাহার পিত। সূর্ধযদেব পূর্ব গগনে উদিত হইয়৷ পূভাতের 
সূচন। করিতে ন। পারেন! আর যমুনা দেবী যদি এ ভার লইতে রাজি ন! হন, তাহা হইলে 

তিনি যেন অবিলম্বে তাঁর ভ্রাতা যমরাজকে আনিয়া উপস্থিত করেন, অর্থাৎ আমার যেন অবিলম্বে 
মৃত্যু ঘটে। শ্ীরাধার মনের ভাব ঠিক এইরূপই হইয়াছিল বলিয়। পদকর্থ। গোবিষ্দদাস অনুমান 

করেন। 



মাথুর ৮৯ 

কিয়ে সখি চম্পক- দাম বনায়সি 
করইতে রভস-বিহার | 

সেো৷ বর নাগর যাওব মধুপুর 
বজপুর করি আন্ধিয়ার ॥ 

প্রিয়তম দাম শীদাম আর হলধর 
এসব গহচর সাখ। 

শুনইতে মূরছি পড়ল মোই কামিনী 
কুলিশ পড়ল জন্ মাখ ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে উঠত ক্ষণে ক্ষণে বৈঠত 
অবশ কলেবর কাপি। 

ভণ যদুনন্দন শুনইতে এঁছন 
লোরে নয়নযগ ঝাপি।। 

মি 4 

২৮ অব মথবাপুর মাসব গেল । 
গোকল-মাণিক কো হরি নেল ॥ 

'গাকলে উদছলল করুণাক রোল। 

নয়ন-জলে দেখ বহয়ে হিলোল || 

শুন ভেল মন্দির শন ভেল নগরী । 

শন ভেল দশ দিশ শুন ভেল সগরি || 
কৈছনে যায়ব যমনা-তীঁর | 

কৈছে নেহারব কঞ্জ-কুটার |! ০ 

জজ 

৩। চম্পক-দাম-_চম্পক-মাল্য, চাঁপার মালা। বনায়সি--বানাইতেছ, মালা রচনা করিতেছ। 

রতস-বিহার--সন্তোগ-বিহার | - কুণিশ-বজ। 

৪। অব--এখন। কো--কে। শৃন--শৃন্য। নগরী--দেশ। 

সগরি--সকলি। কৈছনে--কেমন করিয়া | নেহারব--দেখিব। ৬. 
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৯০ ঃ বৈষব পদাবলী 

সহচরী সঞ্চে যাহা কয়ল ফুল-খেরি | 

কৈছনে জীয়ৰ তাহি নেহারি ॥ 

বিদ্যাপতি কহে কর অবধান । 

কৌতুকে ছাপি তহি রহ কান ।/ 

৫7 

হরি গেও মধুপুর হাম কুলবাল! । 

বিপথে পড়ল যৈছে মালতী-মালা || 

কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনী | 

কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন-রজনী ॥ 
*নয়নক নিন্দ গেও বয়নক হাস । 
সুখ গেও পিয়া-সঙ্গ দুখ হাম পাশ || 
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী। 
সুজনক কৃ-দিন দিবস দ.ই-চারি |, 

৬ ৈ 
৭৩৮ ৃ 

চির চন্দন উরে হার না দেল! । 

সো অব নদী-গিরি আতর ভেলা || 

পিয়াক গরনে হাম কাহুক না গণলা | 

সো পিয়া বিনা মোহে কে কিনা কহলা ||, 

সঞ্চে--সহিত। যাহাযেখানে। কয়ল--করিল। 

ফল-খেরি--ফুল-খেলা | “ফুলবারি” পাঠাস্তর ; অথ কুলবাগান। 

জীয়ব--জীবন ধারণ করিব। তাহি--তাহা। 

বিদ্যাপতি, . . .কান-_বিদ্যাপতি সাস্বনা দিবার জন্য বলিতেছেন, তুমি দঃখ করিও না, তিনি চিরতরে চলিয়। 

যান নাই, কৌতুক দেখিবার জন্য তিনি তথায় লুকাইয়৷ রহিয়াছেন। 
ছাপি- লুকাইয়া । তহি-_সেখানে। রহু-_রহিয়াছেন। 

£৫। গেও-_গিয়াছে। বিপথে. . . 'মালতি-মালা--যেন মালতি ফুলের মালা বিপথে কেহ ফেলিয়। দিয়াছে। 

পড়ল--পড়িল। পৃছসি- জিজ্ঞাসা করিতেছ। কৈছনে--কেমন করিয়া | 

নয়নক- নয়নের | নিন্দ_-নিঞা | বয়নক-_খয়ানের, মুখের | 

সুখ , ** *পিয়া-সঙ্গ--পিয়ের সঙ্গে জুখ গিয়াছে। বরনারী-_স্ন্দরী রমণী ।  সুজনক-_সুজনু্নার | 
সুজনক . * . .চারি--সজজন ব্যক্তির অশুভ মময় (কুদিন) মাত্র দৃই-চার দিনের জন্য | 

2৬। চির চন্দন. *. ,ভেলা-াহার সঙ্গে মিলনে পাছে এতটুকৃও বাণা হয় এই আশঙ্কায় আমি বক্ষে বন, চন্দন 
বা হাব পরিতাম না, সেই প্রিয় এখন নদী ও পর্বতের ব্যবধানে গিয়াছেন। 

হারো নারোপিতঃ কে ময়া বিশেঘ-ভীরুণা | 
ইদানীমাবয়োর্মধ্যে মরিৎ-সাগরভূধরাঃ || 

মহানাটকের এই শ্োকটির ভাব এই পদে সুস্পষ্ট । 

চির--চীর, বসন উরে-রক্ষে। না দেলা--দিই নাই। আতর--অন্তর, ব্যবধান। কাহছক--কাহাকেও। 

না গণলা--গণনা করি নাই। মযোহে-আমাকে। কে কি না কহলা--কেই বা কি না বলিয়াছে। 
সরি 



মাথুর ৯১ 
£ 
বড় দূখ রহল মরমে। 
পিয়া খিছুরল যদি কি আর জীবনে | | 
পুরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে। 
পিয়াক দোখ নাহি যে ছিল করমে || 
আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা । 
পিয়। বিনে পণজর ঝাঝর ভেলা || 
তণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি। 
ধের ধরহ চিতে মিলব মুরারি || * 

272 
এ সখি হামারি দূখের নাহি ওর। 

এ তরা বাদর মাহ ভাদর 

শূন্য মন্দির মোর |। 

ঝম্পি ঘন গর- জন্তি'সম্ততি 
ভবন ভরি বরিখস্তিয়া | 

কান্ত পান কাম দারুণ 

সঘনে খর শর হস্তিয়া || রর 

কুলিশ শত শত -মোদিত 
ময়র নাচত মাতিয়া | 

মন্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী 
ফাটি যাওত ছাতিয়া || ০ 

পিঢুরণ--বিস্মৃত হইল, যদি আমাষ ভূলিযা গেল। 
গুরব জনমে... .ভরমে- পূর্বজনে| ভূলক্রমে (ভরমে) বিধাতা আমার ভাগ্যে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাই 

হইল। 

পিয়াক দোখ, .. .করমে--আমার প্রিয়ের কোনও দোষ নাই ; যাহা আমার কর্মে ছিল, তাহাই ফলিতেছে। 
আন--অন্য। পাজর--বক্ষ£পপ্র | ঝাঁঝর--ছিদ্রময় | 

£৭| ওর-_সীমা। ভরা-_পূর্ণ | বাদর--বাদল, বর্ধা। মাহ-মাস। 

তাদর--.ভাদ্র। এই ভাদ্রমাসে তর! বাদল, কিন্ত আমার গুহ শূন্য । 

ঝম্পি-ঝাপিয়া, দশ দিক্ ব্যাপিযা পয়া। ঘ্ল--মেয। গরজন্তি-_গর্জন করিতেছে। 
সন্ততি--সতত! ববিখন্তিয়া--বধণ করিতেছে। পাছন--পৃবাসী। 

কাম... .হস্তিয়া-নিষ্ঠব (দারুণ) কামদেব সঘনে তীক্ষ শর হানিতেছে। 

কলিশ... .যাতিয়া_ শত শত কৃলিশপাত (বদ্রপাত) ছ্বারা আনন্দিত (মোদিত) ময়ূর মত্ত হইয়া নাচিতেছে। 

-তেক। 
৫ ,ছাতিয়া--আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে, কারণ আমার পয নিকটে নাই | ৬ 



৯২ : বৈষ্ণব পদাবলী 

তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী 

ৃ অথির বিজুরিক পাতিয়া | 
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি 

হরি বিনে দিন রাতিয়া | 

৮ 

পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা | 
পিয়া বিনে মধু ন! খায় ঘুরি বুলে তারা | 
মো যদি জানিতাম পিয়া যাবেরে ছাড়িয়া | 

পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বান্ধিয়া || 

কোন নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল । 

এ ছার পরাণ কেনে অব রিল || 

মরম-ভিতর মোর রহি গেল দূখ | 
নিচয়ে মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ || 
এইখানে কিরিত কেলি রপিয়৷ নাগর-রাজ । 

কেবা নিল কিবা হৈল কে পাড়িল বাজ ॥। 

সে পিয়ার প্রেরসী আমি আছি একফাকিনী | 

এ ছার শরীরে রহে নিলজ পরাণী || 
চরণে ধরিয়! কান্দে গোবিন্দ দাসিয়া | 

মুখ অভাগিয়া আগে যাইব মরিয়া || 
রি 

৭4 ০ আশ £ ৮ 

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল 

না ভেল যুগল পলাশ । 
প্রতিপদ-টাদ উদয় যৈছে যামিশী 

সুখ-লব ভে গেল নৈরাশ! || 

সখি হে, অব মোহে নিঠুর মাধাই | 
অবধি রহল বিছুরাই || 

অথির বিজুরিক পাতিয়া-বিদ্যতের সমূহ (পড্ক্তি) অস্থির (অথির) হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। 

গোঙায়বি--যাপন করিবি। রাতিয়া- রাত্রি । 
৮] বূলে-শ্বমণ করে। অবহ'-_এখনও। নিচয়ে- নিশ্চয় । 
রসিয়া--রসিক। নিলজ- নির্লজ্জ । 

৯1 প্েমেক অন্কুর, , , *পলাশা--প্রমের অঙ্কুর জাত-মাত্রেই অর্থাৎ জন্মলাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আতপ 
(আত) অর্থাৎ রৌদ্র দেখা দিল ;-_দুটি কচি পল্ুবও মেলিবার সুযোগ পাইল না। , 

জুখ-লব--সুখ-কণা, কণামার সুখ । 

অবধি--মিলনের পুতিশু্ত সময়ের সীমা বিছুরাই--ভুলিয়া । 



মাথর ৯৩ 

কো জানে চাদ চকোরিণা বঞ্চব 
মাধবী মধুপ সুজান। অনুভবি কানু-পিরীতি অনুমানিয়ে 
বিধটিত বিহি-নিরমাণ || 

পাপ পরাণ আন নাহি জানত 

কান্ কান, করি ঝুর। 

বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব 

গোবিন্দদাস রম-পুর || 

১৫১০ 

৮” অন্কুর তপন- ভাপে যদি জারব 
কি করব বারিদ মেহে। 

এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব 
কি করব সো পিবা-লেহে || 

হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা | 
পিষ্ক। নিকটে যদি ব% শুকায়ব 

কে দূর করব পিয়াসা || 

/ চন্দন-তরু যব সৌরত ছোড়ব 

শশধর বরিখব আগি। 

চিন্তামাণি যব নিজগুণ ছোড়ব 

কি মোর করম অভাগি 119. 

অনুভবি, . .. বহি-নিরমাণ_ শ্রীকৃষ্ণের পরম অনুভব করিয়া, অর্থাৎ শীকৃঞ্ণের পমের অস্বাভাবিক গতি লক্ষ 
করিয়া অনুমান হইতেছে, বিধাতার নির্শাণ অর্থাৎ বিধাতার বিধান সব উলোট-পালা হইয়। 

গিয়াছে, অর্থাত স্ষ্ট্ছাড়া কাণ্ড ঘটিতেছে। প্মিক প্মিকাকে পরেমদানে বঞ্চিত করিবে ইহা 

ত কাষ্টর নিয়ম নয়। তাই শীকৃষ্ণের ব্যবহার পরমিকা শ্রীরাধার নিকট নিতান্ত স্ষট্ছাড়া এবং 
অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতেছে। / 

তি জারব- পুড়িবে। 

বারিদ মেহে--জলবাহী মেষে। অক্কুর হইতেই যদি রবি-তাপে পুড়িয়া৷ গেল, তাহ। হইলে (পরে) জলপূর্ণ 

মেঘে আর কি করিবে? মেহে-মেঘে। 

পিয়া-লেহে--বন্ধুর স্বেহে ; তাহার ভালবাসায় তখন আর কি লাভ হইবে ? 

খপ দৈব এই ক্ষেত্রে (এমন) দুঃখ ঘটাইল। টার ত্রান | 

পিযাসা-_পিপাসা | ছোড়ব--ছাড়িবে। ববিখব- বণ করিবে। আগি--অগি ৰ 

চিন্তামণি-_একপৃকার মনি যাহার গুণে যাহ চিন্তা করা যায়, তাহাই স্ববত হয়। আমার ভাগ্য-দোষে চিানিও 

্ নিজ গুণ ত্যাগ করিল, ইহা৷ অপেক্ষা কর্মফলজনিত অভাগ্য জার কি আছে? 



৯৪ ॥ বৈষব পদাবলী 

শ্াবণ মাহ ঘন - বিন্দু না বরিখব 
জুরতরু বাঝকি ছন্দে। 

গিরিধর সেবি ঠাঁম নাহি পাওব 

বিদ্যাপতি রছ ধন্ধে |] 

5 

যো মুখ নিরখনে নিমিখ না সহই। 
তাহে পরবোধসি আওব কহই || 

শন সখি কি বোলব তোয়। 

নিলজ প্রাণ সহজে রহ মোয় || 

সো গুণনিধি যদি প্রেম হামে ছোড়] 

তিল এক জীবইতে লাগ রহ মোর | 

জনু বড়বানল হৃদি-মাহ! এহ। 
কিয়ে সুখ-লাঁগি ভসম নহ দেহ' | 

অব মঝু জীবন উপেখন হোয়। 
গৌবিন্দদাস ও মখ চেরি লোয় || 

মাহ-_মাস। ঘন--মেখ | স্ুরতরু--কল্পতর । 

গিরিধর-ফ্বনি গোবদ্ধনগিরি ধারণ করিয়া সমস্ত গোকুলকে ইন্দ্রের ক্রোধ হইতে আশ্য় দিয়াছিলেন, সেই 
সবজন-শরণ্য শীকৃষ্ণ 1৮ 

বাঝকি ছন্দে--বন্ধ্যার মত (ছন্দে)। বাঝকি--বাঁঝার, বন্ধ্যার। 

ঠাম--ঠাই, স্বান। পাওব--পাইব। 

ধন্ধে--ধাধায় : বিদ্যাপতি ইছার মন্ত্র বুঝিতে পারেন না, তাহার নিকট এটি একটি ধাধ। (রহস্া)। 

সমুদ্রের নিকটে যাইয়া শুক হইয় ফিরিয়া আসা (জলঘিধির নিকট জল ন৷ পাওয়া), চন্দনবৃক্ষের নিকটে 
যাইয়া সুগন্ধ না পাওয়া, চন্রকিরণে অগির উত্তাপ লাত করা, শাবণ মাসে মেঘের নিকট এক বিন্দু জল না পাওয়া, 
চিন্তামণির গুণ ব্যর্থ হওয়া এবং কল্পতরুর বন্ধ্যাত্ব কৃষ্ণকে সেব! করিয়া কল না পাওয়ার মতই । বিদ্যাপতি 
এই রহস্য ভেদ না করিতে পারিয়৷ গোলে পড়িয়াছেন। 

|১১। পরবোধসি-__পুবোধ দিতেছ। 
যো মুখ... ,কহই-যে (ঘ্রীকৃষ্ণের) শুখ দেখিবার জন্য নিমেঘের বাধ! সহ্য হয় না, (সেই প্রিয়তম শীকৃষ্ণ) 

আপসিবেন বলিয়া তোমরা আমাকে পূবোধ দিতেছ। 

নিলজ, . . *মোয়--(নিতান্ত) নিবছুজ বলিয়াই আমার এ পাণ সহজে অর্থ ৎ অনায়াসে রহিয়া গেল--(পিয়তমের 
বিরহে দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল না)। 

বড়বানল- সমুদ্র-মধ্যস্থ অগ্ি। জনু--যেন। 
জন্. ,. ,দেহ--সমুদ্র-বক্ষে যেমন বওবানল ব্বলিতে খাকে, আমার হৃদয়ের মধ্যে সেইন্ধপ কৃষ্ণবিরহ-রপ 

বড়বানল জলিতেছে। কি সুখের আশায় যে এ দেহ (সেই বিরহানলে) দগ্ধ হইয়া ভসেো পরিণত 
হইতেছে না, তাহ। বুঝিতে পারিতেছি না। উপেখন-উপেক্ষণীয়। 



৮১হ 
দুটোর 

কহিও কান্রে সই কহিও কানরে। 
এক বার পিয়া যেন আইসে বজপুরে || 
রোপিনু মন্লিকা নিজ করে। 
গাখিয়া ফুলের মাল! পরাইও তারে ॥ 
নিকঞ্জে রাখিনু এই মোর হিয়ার হাব । 
পিয়া যেন গলায় পরয়ে এক বার ॥ 
এই তরুণাখায় রহিল শারিশুকে | 
এই দশা পিবা যেন শুনে ইহার মুখে || 
এই বনে রহিল মোর বঙ্গিণা হরিণী। 
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণা | 
শীদাম সুবল আদি যত তাঁর সখা । 

ইহা সবার সনে তার পুন হনে দেখা || 
দুখিনী আয়ে তার মাতা যশোমতী | 
আসিতে যাইতে তান নাহিক শকতি || 

তারে আসি যেন পিয়া! দেয দরশন। 

কহিও বন্থুরে এই সব নিবেদন || 
শুনিয়া আকুল দতী চলু মধ্পূর। 
কি কছ'ব শেখর বচন নাহি কর | 

ক্প ১৩ 

টাহ। পন অকশচরশে চলি যাত। 

তীহা তাহ ধনণা হহয়ে মবু গাত | 
শর 

ডাঃ | এই পদটি নাধান দশমী দশাব মরখ!২ নৃত্যা-অবস্থাব ; কৃষের জন্য তিনি পাণত্যাগ করিতে 

বসিয়াছেন। যুমূর্ধ নাবা বলিতেছেন, আমা বৃত্তাণ পরনে কুক যেন এই বৃন্দাবনে এক বার আইসেন, এই 

অনুরোধ তীহাকে জানাই গু। 

মল্লিকা কৃলেব চারা পু'তিয়াছিলাম, তাঁভাকে সেই কুলে মালা পবাইব বলিয়া । আমার ভাগ্যে তাহা 

হইল না, যথন এই গাছে কল ধরিবে তখন আমি আব এ জগতে থাকিব না--তোমরা। ফুলের মাল গ াখিয় তাহাকে 

পরাইও | 

এই. ,. .ইহার মখে- ইহাদের মুখে যেন তিনি আমাব এই দশার কথা শুনেন। 

কি কহব... .ফুর--পদকর্ত্া শেখব বলিতেছেন, তিনি আর কি কহিবেন, তাঁহার বাক্যস্ফুরণ হইতেছে না। 

ধ্ম্তু টি কাম্য তাহা লইয়। শীরাধার যধ্যে ছল্য ধাহা পছ'....ঠাম-_বিরহ এবংমূত্যু ইহাদের মধ্যে কোন্ শ্ 

উরি চবিতেছিল। অবশেষে শীরাধা মূত্যুকেই কাম্য বলিয়া স্থির করিলেন ।--ভাবিলেন, বিরহ 



ন৬ বৈষ্ণব পদাবলী 

যে৷ দরপণে পছ' নিজ মুখ চাহ। 
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ।। 
এ সখি বিরহ-মরণ নিরদন্দ। 

ধ্রহনে মিলই যব গোকুল-চন্দ ॥ 
যে সরোবরে পু নিতি নিতি নাহ। 
মঝ অঙ্গ সলিল হোই তথি মাহ || 

যো কীজনে পন" বাই গাত। 

মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত |। 

যাহা পহ" ভরমই জলধর-শ্যাম । 

মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম || 

গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন-গোরি | 

সো মরকত-তন্ তোছে কিয়ে ছোড়ি 

এবং মৃত্যুব ছন্দ" সমস্যার এইখানেই সমাধান হইল । পরক্ষণেই কিন্ত শীরাধার মনে পড়িয়া গেল, 
মৃত্যুব পর পঞ্চ-ভূতে-গড়া তাৰ এই নশুব দেহ ভ পঞ্চ-ভুতে মিশিয়। নিশ্চিঙ্গ হইয়া যাইবে । যদি 

দেহই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, তবে শীকৃষ্ণের পঙ্গ-লুখ কি দিয়া তিনি উপভোগ করিবেন ? এইভাবে 
ণারাবার দোলায়মান চিত্তে বিবহ এবং যৃত্ুর দ্বন্দ আবার নূতন করিয়া দেখা দিল, 
অর্থাৎ ভাহার মনে আবার নূতন করিয়া পুশু জাগিল, তীহার নিকট বিরহ এবং মৃত্যু 
কোনৃটি কাম্য । শীবাধা কিন্তু শেঘ পর্য্যন্ত এ দ্বন্দেরও সমাধান করিলেন ।--তিনি মনে মনে 
কামন! কবিলেন, তাভার দেহেব যে অংশ (ক্ষিতি) মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া যাইবে, তাহা যেন 
সেই ্থানেব মৃত্তিকায় পরিণত হয়, যে স্থান দিয়া শীকৃষ্ণ পৃতিদিন গমনাগমন করেন : তীহার দেহের 
তজ-অংশ খ'ীকৃষ যে দর্প ণে সুখ দেখেন, তাহারই জ্যোতি (তেজ) হইয়া যেন বিরাজ করে 
তীহাৰ দেহেন্ সলিলাংশ, 4ীকুষ্ণ যে সবোবরে ত্রান করেন, তাহারই সলিলে (অপ্) যেন পরিণত 
হয়; তাহার দোহের বায়ু-অংশ শীকৃষ্ণ যে পাখাটি ব্যবহার করেন, তাহারই যেন যুদ্ বাতাস (মরুৎ) 
হইয়া দেখা দেয় তাহার দেহের আকাশাংশ, যে আকাশে শ্যাম-জলধর বিচরণ করেন, সেই শ্যাম- 
জলধরের বিহার-ক্ষেত্র আকাশ (ব্যোম) হইয়া যেন বিরাজ করে| /বিরহ এবং মৃত্যুর যে ছন্ৰ 
শুীরাধার দোলায়মান চিত্তকে এতক্ষণ বিক্ষুন্ধ করিতেছিল, সে দ্বন্দের এতক্ষণে অবসান হইল । 
শ্বীরাধা এখন নিশ্চিন্ত মনে বলিতেছেন-_সখি,ফূ ত্যুর ভিতর দিয়া শীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার 
পথ যখন এতদিকে খোলা রহিয়াছে, তখন বিরহ এবং মৃত্যুর মধ্যে কোন্টিকে বাছিয়া লইব, 
তাহ। লইয়া ত কোন পৃশূই উঠে না, অর্থাৎ বিরহ এবং মত্যুর বন্দ ত এখানেই মিটিয়া গেল। 



মাথুর ৯৭ 

ধৈরয্যং রহ ধৈ্ধ্যং রাই গচ্ছং মথুরাওয়ে। 
ট'ডব পুরী গ্রতি প্রতক্ষে 
যাহা দরশন পাওয়ে ॥ 

তদ্রং অতি ভদ্রং শীঘং করু গমন।। 
অবিলম্বনে মখুরপুর আওল যজরমণা || 

মধুরাবাসিনী এক রমণী 
তাকর দৃতী পুছে। 

নন্দম্নন্দন কৃষ্খ্যাত 

কাহার ভবনে আছে ।। 

শুনি তার বাণী কহয়ে সো ধনি 
সো কাহে ইহ আওয়ব। 

দেবকীস্ুত কৃষ্ণখ্যাত ক€সঘাতী মাধব ॥ 

সোই সোই কোই কোই 

(তারি) দরশনে মোর আসা । 
যদনন্দন দাসে কহে এ যে উচচ বাসা | 

১৪1৮ পৃ তক্ষে_ পুত্যক্ষভাবে | 
বৈর্যযং রহ, ,, .পূতক্ষে-__বিরহকাতরা শীরাধাকে সখী বলিতেছে--রাই, ধৈর্য্য ধর, আমি (শীকৃষ্ণকে ফিরাইয়া 

আনিবার জন্য) যথুরায যাইতেছি। সেখানে গিয়া আমি পুত্যেক গৃহে নিজে গিয়৷ পৃত্যক্ষ- 
ভাবে তন্ তনু কবিয়া খু জিব! 

তদ্রং, ,, .গমনা- উত্তরে পীরাধা বলিলেন- তোমার যাত্রা শুভ হৌক, অবিলম্বে তুমি বাহির হইয়া পড়। 

অবিলগ্বনে, ,. ,আছে- অতঃপর সেই বজরমণী অর্থাৎ বাধার সেই দূতীটি অবিলম্ষে মধুরায় আসিয়া উপাস্থিত 
হইল। সেখানে এক মথুবাবাসিনী রমণীর সহিত তাহার পথে দেখা । দূ্তী তাহাকে জিজ্ঞাসা 

করিল--হযা গা, নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ বলিয়া খ্যাত মানুঘটি কাহার বাড়ীতে আছে বলিতে পার ? 

শুনি... .মাধব-_তাহার কথা শুনিয়া সেই মখুরাবাসিনীটি বলিল-সে এখানে আসিতে যাইবে কেন? এখানে 

কষ্চ নামে খ্যাত এক ব্যক্তি আছেন বটে, কিন্ত তিনি ত নন্দ-নন্দন ননৃ, তিনি দেবকীনন্দন। তার 

আর একটি নাম হচেছ কংসঘাতী মাধব । 

সোই সোই. .. .বাসা-_উলুসিত হইয়া দূতী বলিয়া উঠিল-হ্যা, হ্যা, সেই বটে, সেই বটে, কোথায় গেলে তাঁকে 

পাব বলিতে পার ?_-তীর সঙ্গে দেখা করিতেই ত আমার এতটা পথ আসা | দূতীর আগ্হাতি- 

শযা দেখিয়। পদকর্তা বলিতেছেন-_ এ যে উচ্চ পাসাদ দেখিতেছ এখানে তীয় দেখা পাইবে। 

53-৮18078-* 



৯৮ বৈষ্ঞব পদাবলী 

১৫ 

মাধব, দূবরী পেখলু তাই। 
চৌদশী-চাদ জন্ অনুখণ খীয়ত 

প্রছন জীবয়ে রাই | 

নিয়ড়ে সখীগণ বচন যো৷ পুছত 
উতর না দেয়ই রাধা | 

হ| হরি হা হরি করতহি অনুখণ 
তুয়া মুখ হেরইতে সাধা || 

সরসহি মলয়জ- পঙ্কহি পঙ্কজ 
পরশে মানয়ে জনু আগি। 

কবহি ধরণী- শয়নে তন চমকিত 
হৃদি-মাহা মনমথ জাগি ।। 

মন্দ মলয়ানিল বিঘ সম মানই 
মুরছই পিককুল-রাবে। 

মালতী-মাল- পরশে তনু কম্পিত 
ভপতি ইহ কহ ভাবে |। 

১৬ 

রাইয়ের দশা সখীর মুখে । 
শুনিয়া নাগর মনের দৃখে ।। 
নয়নের জলে বহয়ে নদী। 
চাহিতে চাহিতে হরল বৃধি |! 

১৫। নবরী--দুব্বলা । তাই-_তাহাকে। চৌদশী-চাদ-_চতুর্দশীর টাদ 
খীয়ত- ক্ষীণ হয়। নিয়ড়ে--নিকটে। মলয়জ--মলয়-পব্বত-জাত চন্দন । 
সলয়জ-পঞ্ক--চন্দন-পঞ্ক ; কর্দমবৎ ধঘ! চন্দন আগি- অগ্ি। 
সরসহি * ** ,আগি-_সরস চন্দন-পঞ্ক এবং পঙ্কজ তাহার নিকট (অগ্নির মত) জালাদায়ক মনে হয়। 
ভূগতি ইহ কহ ভাবে--পদকর্ত। ভূপতি বাধার এই ভাবের অর্থাৎ অবস্থার কথা কহিতেছে। 
১৬। বৃধি-নৃদ্ধি। 



সাধুর 
৯৯ 

পা 

অনেক বত'নে ধৈরজ ধৰি। 

বরজ-গমন ইছিল হবি ॥ 
আগে আগুয়ান করিয়া তার। 
সখী পাঠাইল কহিয়া সার || 

এখনি আসিছি মথুরা হৈতে। 
ইখে আনমত না ভাব চিতে। 

অধিক উল্লাসে সখিনী ধায়। 

বড়, চণ্তীদাম তাহাই গায় ॥ 

আ-গমন--ধৃণ্পাবনে গমন । ইছিল--ইচছা। করিলেন। আনমভ--অন্যথা। অন্যপুফ।গ 

বরজ-গমন--খুঙ্দাবনে গমন । 



জম্োচগশ ভ্বলক্ষ 

ভীবোন্নাম ৫ মিলন 
সা 

সই, জানি কুদিন সুদিন তেল। 
ন'বব মন্দিরে তুরিতে আওৰ 

কপাল কহিয়৷ গেল ॥ 

[চকর ফুরিছে বসন উড়িছে 
পুলক যৌবন-ভার | 

বাম অঙ্গ আখি সঘনে নাচিছে 
দলিছে হিয়ার হার || 

প্রভাত-সময় কাক-কোলাহলি 
আহার বাঁটিয়া খায়। 

পিয়া আসিবার কথা শুধাইতে 
উড়িয়া বসিল তায় | 

মুখের তান্ুল খসিয়৷ পড়িছে 
দেবের মাখার ফুল । 

চণ্ডীদাস কহে সব ভেল শুভ 

বিহি ভেল অনুকূল ॥ 

১। সই... .ভেল-_-সখি, বোধ হয় কৃদিন সুদিনে পরিণত হইল । 

ভেল--হইল। মন্দিরে তুরিতে আওব-_গুহে শীঘ, আসিবেন। 

কপাল কহিয়৷ গেল--আমার অদৃষ্ট যেন আমাকে বলিয়া গেল। “কপালি' পাঠান্তর--কপালগণক । 
চিকুর কুরিছে- আনন্দে চুলগুলি স্ফুরিত হইতেছে। 

পুলক,  . .ভার- যৌবন বোঝার মত পীড়া দিতেছে না, বরঞ্চ যৌবনেব ভার আনন্দদায়ক বলিয়া বোধ হইতেছে। 
পূভাত, ** *বসিল তায়-কাক তবিঘ্যদ্বক্তা বলিয়৷ বিদিত। কাকচরিত্র পাঠ করিলে জানা যায়, কাকের বিচিত্র 

প্রকার ডাকে শুত বা অশুভ সূচিত হয়। কাকের মুখে প্রিয়ের আগমনবার্ত শুনিবার জন্য রাধা 
ব্যাকুন হইয়া কত পুশ্,করেন--তাহাদিগকে খাবার জিনিঘ দিয়া সুসংবাদ শুনিবার জন্য ব্যাকুল 
হন, কিন্ত কাকেরা খাবার খাইয়া চলিয়৷ যাঁয়-_তীহার কথার উত্তরে কোন শুভ ইঙ্গিত দেয় না। 
কিন্ত আজ তাহার তাহার আহ্বানে পুফুলুচিত্তে নিকটে উড়িয়া আসিয়া বসিল। 

মুখের তাথ্ুল' : ' .ফুল--আনন্দের চিহ্স্বূপ চবিত পান আপনা আপনি খসিয়া পড়িতেছে এবং দেবতার মাথা 

হইতে আশীব্বাদী ফুল পড়িতেছে। 

বিহি,. .. 'অনুকল- বিষাতা অনুকূল হইয়াছেন | 



ভাবোল্লাম ও মিলন ১০১ 

পা 
ডিসিসি 

পিয়া যব আওব এ মঝু গেছে। 
মঙ্গল যতহ করব নিজ দেহে ॥। 
বেদি করব হাম আপন অঙ্গমে। 

ঝাড়, করব তাহে চিকুর বিছানে ॥ 
আলিপন! দেওব মোতিম হার। 

মঙ্গল-কলস করব কৃচভার | 
কদলী-রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব । 

আয়-পলুব তাহে কিছ্ধিণি সুবম্প || 

দিশি দিশি আনব কামিনী-ঠাট | 
চৌদিগে পসারব চাদক হাট ॥ 

বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ। 

দুই-এক পলকে মিলব তুয়া পাশ ॥ 

” অ 

বহুদিন পরে বঁধুয়। এলে। 

দেখা না হইত পরাণ গেলে 

এতেক সহিল অবলা ব'লে। 

ফাটিয়া বাইত পাঘাণ হলে ॥ 

দুখিনীর দিন দুখেতে গেল । 
মখরা নগরে ছিলে ত ভাল || 

্/ 

২। ভাবোল্লামের পদ। 

তত্তের দিক দিয়া দেখিলে এই পদটিতে পবমাস্ার সঙ্গে জীবাস্ত্রার মিলন-পৃসঙ্গ আছে বলিয়া মনে হয়। 

. এখানে সাধকের দেহই মঙ্গল-আচারেব স্থান,_শাঁধকের অঙ্গই বেদী, এবং তাঁহার নিজের কেশ দিয়াই সে বে
দীতে 

ঝট দেওয়া হইবে ; আলিপনার দরকার নাই, শু মোতির হারই আলিপনা হইবে | “11176 002091) 

19০00 15 000০1001005 0৫70000000৫” 
এই উক্তির সার্থকতা এই কবিতাটিতে দৃষ্ট হইবে। 

রসের দিক্ দিয়া দেখিলে এই পদে, বহুদিন পরে বন্ধুর আগমনের আশায়, নায়িকার অপূর্ব ভাবোল্লাস বা 

মিলনানন্দের কর্পনা সুচিত হইয়াছে। 

সুঝম্প__আন্দোলিত। 
দিশি দিশি. . ..ঠাট-_মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বছু রমণীর উপস্থিতি আবশ্যক । আমি এরূপ বিচিত্র বিলাস-কলা 

বিস্তার করিব যে মনে হইবে বছ রমণীর সমাবেশ হইয়াছে। 

চৌদিগে. . ..হাট-এমন বূপ বিস্তার করিব যে মনে হইবে যেন চারিদিকে চাদের হাট মিলিয়াছে। 

৩। এতেক....হ'লে-আমি অবলা এ জন্য এই কষ্ট সহ্য করিয়াছি! কিন্ত পাঘাণ হইলেও এত দুঃখে 

ফাটটিয়। যাইত। 



১০২ : বৈষ্ণব পদাবলী 

এ সব দুখ কিছু না গণি। 
তোমার কৃশলে কৃশল মানি || 
সব দুখ আজি গেল হে দূরে । 

ূ হারান রতন পাইলাম কোরে || 
(এখন) কোকিল আসিয়া করুক গান। 

শ্রমরা ধরুক তাহার তান ॥ 
মলয়-পবন বুক মন্দ 
গগনে উদয় হউক চন্দ || 
বাশুলী-আদেশে কহে চণ্তীদাসে । 
দুখ দূরে গেল সুখবিলাসে ॥ 

৩ 
আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু 

পেখলু পিয়া-মুখ-চন্দা | 
জীবন-যৌবন সফল করি মানলু 

দশ দিশ ভেল নিরদন্দা ||) 
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলু 

আজু মঝু দেহ ভেল দেহা | 
আক্ভ বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল 

টুটল সবহু সন্দেহ || 
গোই' ফোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ 

লাখ উদর করু চন্দা । 
পাচবাণ অব লাখ বাণ হোউ 

মলয় পবন বন মন্দা || ৪ 

তোমার কূশলে কৃশল মানি- আমার নিজের দূঃখকে দূঃখ বলিয়। গণনা করি না, যদি তুমি কৃশলে ধাঁকিয়া থাক। 
কোরে--ক্রোড়ে, বক্ষে । 

(এখন) কোকিল. . , ,চন্দ__কোকিলেব গান, অলিকুলের গুপ্তন, মলয়ানিলহিলে!ল এবং চন্দ্রের কিরণ বিরহিণীর 
পক্ষে পীড়াদায়ক বলিয়া! কবি-পুপিদ্ধি আছে। তাই শীরাধা বলিতেছেন, এখন তুমি আমার 
বক্ষে ফিরিয়া আসিয়াছ, এখন আমি মলয়ানিল পুভৃতিকে আর ভয় করি না। 

81 ভাগে বছ ভাগ্যে। পেখনুঁ--দেখিলাম | 

পিয়া-মুখ-চন্দা--পিয়ের মৃখচন্্র। নিরদন্দা-নির্ নব, পুসনূ | মবু--আমার 

আজু মঝ্,, , . .দেহা--আজ আমার গৃহ গুহ বলিয়। মানিলাম : আজ আমার দেহ দেহ বলিয়া মনে হইতেছে। 
টটল--দূর হইল। সবহছ--সকল। 
সোই , *. .মন্দা--সেই কোকিল এখন লক্ষবার ডাকৃক, এখন লক্ষ চন্দ্র উদিত হউক, (কামদেবের) পঞ্চ শর এখন 

লক্ষ শর হউক এবং মলয় পবন মন্দ মন্দ পুবাহিত হউক। পূর্বে কৃঞ্কে না দেখিয়া পাকৃতিক 

সৌন্দধ্য ও সুখরাশি আমার পক্ষে দুঃসহ হইয়াছিল। [পর্বপদের সহিত তুলনীয় । ] 



ভাবোল্লাস ও মিলন ১০৩ 

অব মধু যব পির। সঙ্গ হোয়ত 
তবছ' মানব নিজ দেহ। | 

বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ 
ধনি ধনি তুয়৷ নব লেহা || 

৮০:০৪. ০ 

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর। 

চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ 

পাপ ন্ুধাকর যত দুখ দেল। 

পিয়া-মুখ-দরশনে তত সুখ ভেল ॥ 
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই। 

তব হাম পিয়৷ দূর দেশে না পাঠাই || 
শীতের ওঢনী পিয়া গীরিঘির বা। 
বরিঘার ছত্র পিয়া দরিয়ার না || 

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি | 

জুজনক দখ দিবশ দৃই-চারি || 

ধনি,,. .লেহা--তোমার নবীন পম ধন্যাতিধন্য । 

৫ নে .. মন্দিরে মোর--বছ্ছকাল পরে মাধৰ আমার গুছে আসিয়াছেন। চি্নদিনে--দীর্ঘ দিনের পারে । 

আঁচর ভরিয়া, .. .পাঠাই-_অর্থে র জন্য স্ত্রী স্বামীকে পুবাসে পাঠাইতে বাধ্য হয় ; কিন্ত আমি যদি আঁচল তরিয়। 

মহামল্য রত পাই, তাহা হইলেও প্রিয়কে আর দূরে পাঠাইব না। 

ওঢনী--গাত্রাবরণ, ওড়না । গীরিঘিরস্গীদ্মের | দরিয়া--নদী। নাস্পনৌফা। 



্ চতু্দ্দস্ণ স্তবক 

্ার্থন] 
নব 
টিবি ০ 

১১০০০ 

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়। 
(দেই তুলসী তিল দেহ সমপিলু 

দয়া জনু ছোড়বি মোয় || , 
গণইতে দোষ গুর্-লেশ ন। পাওবি 

যৰ্ তুছ করবি বিচার। 
তু জগণাথ জগতে কহায়সি 

জগ বাহির নহ মুঞি ছার ॥ 
কিয়ে মানুষ পশ্ড পাখী কিয়ে জনমিয়ে 

অথবা কীট পতঙ্গ । 
করম-বিপাকে গতাগতি পুন পুন 

মতি রছ তুয়া পরসঙ্গ || 

১। দেই--দিয়।। 

“দই তুলসী. . * .সমপিনু--তিল-তুলসী দ্বারা কোন জিনিঘ দান করিলে তাহ। আর ফিরাইয়া লইবার উপায় থাকে * 

না-আমার এই দেহ তোমাকে তিল-তুলসী দিয়া সমপ ণ করিতেছি ; অর্থাৎ এই দেহের উপর 

আমার দাবী একেবারে ত্যাগ করিলাম । তুমি ইহাকে যে ভাবে চালাইবে, ইহা সেই ভাবেই 

চলিবে । তোমারই মন্দিরের পথে আমার পা চলিবে, তোমার দিকে আমার চক্ষু চাহিয়া 
থাকিবে, তোমারই নাম আমার জিহবা জপ করিবে- ইত্যাদি» 

4 জনু, জনি-যেন না। 

গণইতে , * . .বিচার--যখন তুমি আমার দোঘগুণের বিচার করিবে, তখন দোঘ গণিতে যাইয়া--গুণলেশ আমার 

মধ্যে পাইবে না। 

তুছ' জগনাথ, . * .কহায়সি--তুমি জগতের নাথ বলিয়া ঘোষণা করিতেছ। আমার কেবল ভরসা এই যে 

লোকে তোমাকে জগতের নাথ বলে; আমি অতি অপরাধী হইলেও, যখন তোমারই জগতে 

বাস করিতেছি, তখম একদিন না৷ একদিন আমাকে উদ্ধার করিতেই হইবে। 
6 কিয়ে-_কিবা | করম-কর্মম। তুয়া পরসঙ্গ--তোমার পুসঙ্গ। 

কিয়ে মানুঘ, . . .পরসঙ্গ-_কর্মফলবশতঃ কি মনুষ্য, কি পশ্ড অথবা কীট-পতঙ্গ যেরূপ জনই না কেন আমি 
গুহণ করি--সকল জন্মেই যেন তোমার পুসঙ্গে আমার মতি থাকে। 



প্রার্থনা | ১০৫ 

ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর 

তরইতে ইহ ভবসিম্কু। 

তুয়৷ পদপন্ুৰ করি অবলঘ্বন 

তিল এক দেহ দীনবন্ধু || 

০২, 

তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম 

আত-মিত-রমণী-সমাজে । 

তোহে বিসরি' মন তাহে সমপিলু 
অব মঝু হব কোন কাজে ॥ 

মাধব, হাম পরিণাম নিরাশ | 

তু জগ-তারণ, দীন-দয়াময়, 

অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা | 

আধ জনম হাম নিন্দে গোঙায়লু, 
জরা শিশু কতদিন গেল। | 

নিধুবনে রমণী- রসরঙ্গে মাতর্ন, 

তোহে ভজব কোন বেলা || ০ 

ভরইতে--উত্তীর্ণ হইতে। ইহ--এই | 

পদপনরুব_-“ পদপলব * (পুব-ভেলা) অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। 

তিন এক--এক তিলের অর্থাৎ কিয়ৎক্ষণের জন্য। 

২। তাতল- উত্তপ্ত 1. সৈকত-_বালু। সুত-জিত-রযণীসমাজে- পুত্র, মিত্র ও স্ত্রী 

ভাতন. . . .কাজে--উত্তপ্ত বানুকারাশির উপব পতিত জলবিন্দূর মত পুত্র-মিত্র-রমণী পুভৃতি অর্থ1ৎ পূত্র-মিত্র- 

ভাধ্যাদি-পরিবৃত এই সংসার ক্ষণস্থায়ী । চিরস্থায়ী, শাশভ তোমাকে ভুলিয়া এহেন ক্ষণস্থায়ী 

সংসারে যন সমর্পণ করিয়াছিলাম। এখন আমি কোন্ কাজে লাগিব? অর্থাৎ আমার এ 

জীবনের মল্য কি? অর্থাৎ আমার এ জীবন ব্যর্থ হই
ল। 

তোহে--€তামাকে। বিষরি'- বিস্মৃত হইয়া । তাহে--তাহাদিগকে । 

তু. ...ৰিশোয়াসা-তমি জগত্ত্রাতা, দীনের পৃতি দয়াশীল, এই জন্যই তোমার উপর বিশ্বাস (বিশোয়াসা) 

_ বাধিতেছি--যেহেতু আমি জগতের একজন ও অতি দীন। “জগ বাহির নহ মুগ্ধ ছার -- 

তুলনীয় । 

আধ জনম--অস্কন্য । নিঙ্গে-লিদ্রায়। জরা--বাঙ্ধক্য। 

আধ জনম... .গেলা-্গীবনের অঙ্থেক কাল নিদ্রায় অতিবাহিত করিলীম ; তার পরে শৈশব এবং বার্ধক্যেও 

অনেক সময় কাটিল। 

1$--5807 9.4, 



১০৬ | বৈষ্ণব প্রদাবর্লী 

কত চতুরানন মবি মবি যাওত 
ন তুয়া আদি অবসান! । 

তোহে জনমি' পুন, তোহে সমাওত, 
সাগর-লহরী সমানা ॥| 

ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেঘ শমন-ভয় 
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা । 

আদি-অনাদিক- নাথ কহায়সি, 
অব তারণ-ভার তোহারা || 

*৮ ৩ 

কপট চাতুরী চিতে জন-মন ভুলাইতে 
লইয়ে তোমার নামখানি। 

দড়াইয়।৷ সত্য-পথে অসত্য যজিয়ে তাথে 

পরিণামে কি হবে না জানি ॥ 

ওহে নাথ, মো বড় অধম দুরাচার | 
সাধু-শাস্র-গুরু-বাক্য না মানিলু মুগ্চি ধিক 

অতয়ে সে ন৷ দেখি উদ্ধার ॥| 

লোকে করে সতা-বৃদ্ধি মোঁর নাহি নিজ-শুদ্ধি 
উদার হইয়া লোকে ভাড়ি। 

চতরানন--বৃফ্রী, এক এক ব.ন্লার পরমায়ু যুগ-যুগব্যাপী, এরূপ বহু বন্া মরিয়া যাইতেছেন। 
ভুয়া--তোমার। সমাওত-_পৃবেশ করে, লীন হইয়া যায়। 
আদি... .তোহারা-_তুমি আদি ও অনাদির নাথ বলিয়া লোকে ঘোষণা করিতেছে--এখন (জব) তারণের 

(ব্রাণ করিবার) ভার তোমার (তোহারা)। পাঠীস্তর--ভবতারণ-ভার। 

৩ যজিয়ে-যাজন করি, অর্থাৎ পূজা করি। 

দাঁড়াইয়া... ,তাথে-প্রীচৈতন্য-পু দশিত সত্য-পথে দড়াইয়া অসত্যের পূজ। করি, অর্থাৎ কপটতাকে হৃদয়ে 

স্থাপন করিয়া তাহারই সেবা করিতেছি । অতয়ে--অতএব। 

লোকে: , . .তীড়ি-_জামার নিজের চিত্ততদ্ধি হয় নাই, লৌকে কিন্ত মনে করে আমি সত্য-বুদ্ধি লাভ করিয়াছি, 
| অথ1ৎ সত্য-পথের সন্ধান পাইয়াছি। উদারতার ভাণ করিয়া আমি তাহাদিগকে পৃতারিত 

করিতেছি। | ্ 



্বার্ঘন। | ১০৭ 
প্রেমভাব মোরে করে নিজ-গুণে তার৷ তরে 

আপনি হইল ছোঁচ হাড়ি ॥ 
চন্দ্রশেখর দাস এই মনে অতিলাঘ 

আর কি এমন দশ হব। 

আনন্দে দিবম গোঙাইব || 

৪ 

হরি হরি, হেন দিন হইবে আমার । 
'দছ -অঙ্গ পরশিব দুছ'-অঙ্গ নিরখিব 

সেবন করিব দোহাকার | 
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙে 

মালা গাখি দিব নানা ফুলে । 
কনক-সম্পুট করি কর্পুর তাম্বল পুরি 

যোগাইব অধর-যুগলে || 
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন সেই মোর প্রাণধন 

সেই মোর জীবন-উপায়। 
জয় পতিত-পাৰন দেহ মোরে এই বন 

তোমা বিনে অন্য নাহি ভায় || 

শীগুরু করুণা-সিন্ধ অধম জানার বন্ধু 
লোক-নাখ লোকের জীবন'। 

হাহ। প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ-্ছায়া 

নরোত্তম লইল শরণ || 

পে্ভাব, .. .হীড়ি__আমার অন্তরে আজিও প্ুমভোবের উন্মেষ হয় নাই, লোকে কিন্তু আমার অন্তরে পু্ৃত 

পেেমতাৰ জাগিয়াছে এই দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া আমাব নিকট ছুটটিয়া আসে এবং তাহাদের সরল বিশ্বাসের 

ফলে আমার সংস্পর্শে আসিয়া তবিয়া যায়, আমি নিজে কিন্ত সংসারের এই আঁন্তাকুড়ে বিয়- 

বাসনার আবর্জনারাশির মধ্যে উচিছষট ভাঙ্গ! হ্টাডির মত অস্পৃশ্য হইয়। পড়িয়া থাকি। 

৪ | সেৰবন--সেবা । সম্পুট- কৌটা, ডিবা। 

তায়-দীপ্তি পায়; ভান লাগে। শরণ--আশৃয়। 



বৈধব পদাধলী 

৫ 

হরি হরি আর কবে এমন দশা হব | 

ছাড়িয়া পুরুঘ-দেহ কবে ব৷ প্রকৃতি হব 
দৌহারে নূপুব পরাইব || 

টানিয়৷ বান্ধিব চূড়। তাহে দিব গুঞ্জ-বেড়। 

নান৷ ফুলে, গাথি দিব হার। 
পীতান্বর বাস অঙ্গে পরাইব সখা সঙ্গে 

বদনে তাম্বল দিব আর || 

দই রূপ মনোহারী দেখিব নয়ন ভরি 
নীলাম্বরে দিব সাজাইয়া | 

রতনের জরি আনি বান্ধিব বিচিত্র বেণী 
দিব তাহে মালতী গাথিয়া || 

,হেন রূপ-মাধুরী দেখিব নয়ন ভরি 
এই করি মনে অভিলাষ । 

জয় রূপ-সণাতন '. দেহ মোরে এই ধন 

নিবেদয়ে নরোভ্তভম দাস || 

& 7] দশা--অবস্থা। পকৃতি--নারী। টন গুক্পা--কচ। 

তাহে দিব গুঞ্রা-বেড়া--তাহাতে গুঞ্জা-মালার বেষ্টনী দিব অর্থৎ গঞ্রার মাল। দিয় চুড়াটি বেড়িয়৷ দিব । 

নরোত্তম পরখী-ভাবে ভজন করিবার ইচছা প্রকাশ করিতেছেন। 



. কলিকাতা বিশ্ববিভালয় কর্তৃক প্রকাশিত ভাষ। ও সাহিত্য- রক বাঙাল 
গ্রন্থসমূহ 

 ১।  কবিকক্ষণ চণ্ডী (পুখম ভাগ)--অধ্যাপক শুশি শীক্মার বল্যোপাধ্যায় ও শ্রীবিশুপতি চৌধুরী ; ১৯৫২ 
খৃঃ; ৪৫৩+ ৬১ পৃষ্ঠা; মুল্য ১০1০ (সাড়ে দশ টাকা)। 

২। বৈষব পদাবলী (চতুর্থ সংস্করণ)--অধ্যাপক শ্রীখগেল্সনাথ নিত্র পুভূভি; ১৯৫২ খা; ১৬০পৃষ্ঠ।; 
মূল্য ৪২ (চারি টাকা )। 

৩। বঙ্গসাহিত্যে স্বদেশপ,ম ও ভাঘার্পীতি--শীঅমরেন্রনাথ রায়; ১৯৫২ খীঃ; ১২৩+১২ পৃষ্ঠ! ; মূল্য 
৩।০ (সাড়ে তিন টাকা)। এ 

৪। বাংল। নাটক (গিরিশচন্দ্র ঘোষ বজ্ত)-_শীহেমেন্্রপূষাদ ঘোষ ; ১৯৫২ হী: ১৭৯ পৃষ্ঠা; সুল্য ৫২ 
(পাচ টাক1)। 

€। পুচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস--ডক্টর শীতমোনাশচন্ত্র দাশগুপ্ত : ১৯৫১ হুখিং, ৭৬৩ +৩৩৬ 
পৃ; ষুূল্য ১২২ (বার টাকা)। | 

৬1 পুচীন বাংল! সাহিত্যের কথা-_ডক্টর শীতমোনাশচন্ত্র দাশগুপ্ত ; ৩৩৬ পৃষ্ঠ। ; মূল্য ৭10 (সাড়ে সাত 
টাক1)। 

৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা (পঞ্চম সংস্করণ)--ডক্টর শীস্ুক্মার সেন; ১৬+২১০ পৃষ্ঠা; মূল্য ২10 
(আড়াই টাকা)। রঃ 

৮। বঙ্গপাহিত্যের পরিচয় (দুই খণ্ডে)--অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন ; ২০৮৭ পৃষ্ঠ ; মূলা ১৬৮০ (ঘোল টাকা 
বারো আনা)। 

৯। বাঁদাল। ভাষাতত্বের ভূমিক। (ঘষ্ঠ সংস্করণ)--অধ্যাপক শীজ্ুনীভিকৃষমার চট্টোপাধ্যায়; ১৪+১৭৮ 
পৃষ্ঠ। ; মূল্য ৩২ (তিন টাকা)। 

১০। বাংল! ছন্দের ঘূলসুত্র (চতুর্থ সংস্করণ)- শীঅমুল্যধন মুখোপাধ্যায় ; ২২৪ পৃষ্ঠ); মুল্য ৪৭ (চার টার) । 

১১। পুচীন বাঙ্গালা গদ্য--শিবরতন মিত্র ; ১৯৪ পৃষ্ঠা, ডিমাই ৮ পেজী ; মূল্য ৩২ (ভিন টাকা)। 
১২। বাদ্ধণ-রোমান-ক/থলিক-সংবাদ--অধ্যাপক শীনুরেন্্রদাথ দেন; ৮৮ পৃষ্ঠা ; মূল্য ২২ (দুই টাকা)। 
১৩। চস্তীমঙক্গল-বোধিনী (পুথম ভাগ)--চারু বন্দোপাধ্যায় ; ৬৭২ পৃষ্ঠা; মূল্য ৬২ (ছয় টাকা)। 

(ক) এ (দ্বিতীয় ভাগ)--চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ; ৪২৫ পৃষ্ঠ ; মল্য 8110 (সাড়ে চার টাক1)। 

১৪। বন্ধিম-পরিচয়--শীঅমরেক্্রনাথ রায় সঙ্কলিত ; ২১৫ পৃষ্ঠ); মুন্না 110 (আট আন)। 
১৫। বঙ্গপাহিত্যের সংক্ষিগ পরিচয়--পূষথ চৌধুরী , ১৭ পৃষ্ঠ ; মুল্য 110 (আট আন।)। 

১৬। গিরিশচন্ত্র- ক সুদবন্ধু সেন; ২৪২ পৃষ্ঠা ; মুল্য ২২ (দুই টাকা)। 
১৭। গিরিশ-নাটাসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য--শীজমরেন্রদাথ রায় ; ১১৬ পৃষ্ঠা; মুল্য ১11০ (দেড় টাকা)। 

১৮। গিরিশচন্দ্র শ্ীহেমেভ্রনাথ দাশগুপ্ত ২ ২৫৩ পৃষ্ঠ; সুল্য ২1০ (দুই টাকা চারি আনা)। 
১৯। গিরিশচন্ত্র--দেবেভ্রনাথ বসু ; ১০৩ পৃষ্ঠ; মুল্য ১২ (এক টাক1)। 
'২০। শিরিশচহ--ষল ও শিল্প- মহেম্্রনাথ দত ১ ১৮৭ পৃষ্ঠ।; সুল্য ১1০ (দেড় টাকা)। 

২১। বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ- শীমন্থমোহন বস্তু ; ২৮১ পৃষ্।, মূল্য ৭২ (সাত টান 
২২। শাক পদাবলী--শীঅমরেন্্র নাথ রায়; ৩৯০ পৃষ্ঠ। ; মুল্য ১1০ (দেড় টাকা)। 
২৩) দীন চণ্ডীদাসের পদাবনী (পথম খও)--শীমণীভ্র মোহন বন ; ৬০ + ৩৮ পৃষ্ঠ ; সুল্য ৫৭ (পাঁচ টাকঃ)। 

(ক) এ (দ্বিতীয় খণ্ড)--শীমণীন্দ্রমোহন বন্দু ; ৭৯ + ৪৪৩ পৃষ্ঠ; ষুল্য ৬ (ছ্র টাফা) |] 

২৪। সহ্িয়৷ সাছিতা--শীমনীন্রযোহন বসু ; ২০৬ পৃষ্ঠা; যুল্য ২২ (দুই টাঁকা)। . ্ 



২%। গোবিলদাসের করচা-_নীনেশচজ লেন এবং বনোয়াযীলাষ গোছাযী ; ১৭৬ পৃষ্ঠা) মু ১1০ (দেড় 
টাকা) 

২৬। হরিলীলা--লালা জয়নারায়ণ সেন পুণীত এবং দীনেশচন্্র সেন ও বসস্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত : ১৬৫গৃঠা; 
_ মধ্য ১৮০ (এক টাকা চোদ্দ আনা)। ূ 
২৭। কবিকঞ্ষণ-চণ্তী (দ্বিতীয় ভাগ)-ছাপা নাই, শীহই মুদ্রিত হইবে। 
২৮ যয়মনসিংহ-গীতিক। (বা পূর্ববঙ্গ-গীতিক।, ১ম খণ্ড, ওয় সংখ্যা)--দীনেশচন্্র লেন সন্তলিত; 
৯৯৫২খী;; ৩৮৭ পৃষ্ঠা; মুলা ১২২ (বার টাকা)। 

২৯ পূর্ববঙ্গ-গীতিক! (দ্বিতীয় খ্ড, ২য় সংখ্যা)_দীনেশচন্তর সেন; ৫৮৫ পৃষ্ঠা; বুগ্য ৫২ (পাঁচ টাকা)। 

(ক) ই (তৃতীয় খও; ২য় সংখ্যা)-দীনেশচন্ত্র সেন ; ৫৭৭ পৃষ্ঠ! ; যুল্য ৫২ (পাঁচ টাকা)। 

/ (৫) এ (চতুর্থ খও, ২য় সংখ্যা)_দীনেশচন্ত্র সেন, ৫৪৮ পৃষ্ঠ! ; সুলা ৫ (পাঁচ টাফা)। 

৩০1 পট্য়া-সঙ্গীত--গুরুলদয় দত্ত; ১৩৫ পৃষ্ঠা; মূল্য ১10 (দেড় টাকা)। 
৩১। সতাপীরের কথা--রামেশ্র ভট্টাচার্য্য বিরচিত, নগেন্ত্রনাথ গপু সম্পাদিত ; ৭৩ পৃষ্ঠা ) মুলা 110 (আট 

' জাদা)। ট্ 

৩২1 জাতক-মপ্ররী-“ঈশানচন্ত্র ঘোথ লঙ্কালিত ; ৩৪০ পৃষ্ঠ।; মূল্য ২0 (আড়াই টাকা)। 
৩৩। শীকুঞণবিজয় (মালাধর বস্সু)--শীখগেজনাথ মিত্র সম্পাদিত ; ১০০০ পৃষ্ঠা; মুল্য ১০৬ (দশ টাকা)। 
৩৪। বিছারীলালের কাব্য-সংগৃহ (দ্বিতীয় সংস্করণ); ৬১০ পৃষ্ঠা ; মূল্য ৭110 (সাড়ে সাত টাফা)। 

'৩৫। হারায়ণি--মৌলবী মহম্মদ যুনস্থুর উদ্দীন; ৩৩৫ পৃষ্ঠা ; যুলা ২০ (আড়াই টাকা)। 
৩৬। পণ্াা-গুরাণ (নারায়ণদেবের অনসা-মঙ্গঝ। [ছিতীয় সংস্করণ]--ডটর শীতমোনাশচন্ত্র দাশগুপ্ব 2০৮ 

৩১৯ পৃ; মূলা ৭।0 (সাড়ে সাত টাকা)। 
৩৭। মনসাধঙ্গল (কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ রচিত)--শীযতীল্রমোহন ভট্টাচার্য্য ; ৬০০ পৃষ্ঠা; মূল) ১২।০ 

(সাড়ে বার টাকা)। 

৩৮। বষ্চিচন্দ্রের ভাষা-শ্বীঅজরচন্তর সরকার ; ১৫০ পৃষ্ঠা ; মুল্য ২২ (দুই টাকা)। 
৩৯1 বাঙ্গালা বটনাতিধান (বছবিধ বাঙ্গাল! রচলা! হইতে বছ রকমের সুক্তির সংগহ, বিঘয়-হিসাবে সাজান)-- 

. শ্ীঅমরেন্রনাথ রায়; ১৯৫০ ধীঃ; ২১৬৯৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ৩1০ (সাড়ে তিন টাকা)। 
80| লাহিতো নারী-সূষ্গী ও সৃষ্টি--শীমতী অনুরূপ দেবী ; 9৫২ পৃষ্ঠ।; মুলা ৬২ (ছয় টাকা)। ঞ 












